تحقيقات وحوارات

من االقليم
زوجــان يلقيــان حتفهمــا بحــادث ّ
مــروع
في أربيل

هل انتهى زمن القلم؟
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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

افتتاح عملية تحديث سجل الناخبين ّ
لمدة
ً
ً
ابتداء من  2كانون الثاني 2021
يوما
30

دار السالم /بغداد

أ�علنت المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،عن افتتاح
ابتداء من (2
عملية تحديث سجل الناخبين ّ
لمدة ً 30
يوما ً
كانــون الثانــي  .)2021وجاء في بيان للمفوضية تلقت دار
الســام نســخة منــه ،إن مفوضيــة االنتخابــات تفتتح عملية

االف

ت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

ـداء مــن تاريخ
تحديــث ســجل الناخبيــن لمـ ّـدة ً 30
يومــا ابتـ ً
 2021/1/2ولغايــة تاريــخ  .2021/2/2أو�ضــاف البيــان
أ�ن مفوضيــة االنتخابــات أ�درجــت بيانــات الناخبيــن مــن
مواليــد( )2003،2002،2001ضمــن ســجل الناخبيــن
الورقــي وقاعــدة بيانــات عـ ّـدة التســجيل االلكـترونــي .وتابــع

أ�ن المفوضية تبحث مع شــركـتي أ(�ندرا اإلســبانية) و(ميرو
الكوريــة) نمــاذج عــن أالجهــزة والمعـ ّـدات االنتخابيــة
ممثل
المقترح اســتخدامها في االنتخابات المقبلة بحضور ّ
الفنــي مــن
المتحــدة فــي العــراق والفريــق ّ
عــن بعثــة أالمــم ّ
دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات.

كيف تنقذ العراق في  30يومًا

يكـثــر النقــد للوضــع العراقــي اليــوم ،وحالــة الســوء التــي تعانيهــا مجاالتــه
المختلفــة ال تخفــى علــى احــد ،وليــس آ�خرهــا هــذه االهتــزازات االقتصاديــة
المخيفة للمواطن العراقي ،الذي زادت وكـثرت وتنوعت وتعددت أ�شكال
معاناته.
ولكن ما هو الحل اليوم؟
هل يكـتفى النقد والبكاء؟ أ�م يكون الخيار ترك البالد يعيث بها الفاسدون؟
ام نقف صامتين ذاهلين نستذكر أاليام الخوالي؟!
ال يجب أ�ن ننسى أ�ن العراق لن يبنيه إال ابناؤه ،ولن ينقذه إال شعبه ،ولن

يكــون أ�حــد حريــص علــى هذا الوطــن الحبيب إال من عاش فــي ظله وارتوى
من ماءه وتحمل الكـثير من أ�جل سالمته.
لــن تنفــع اليــوم ســلبية وال نكوص وال نقد لوحده ..بــل ال بد من جعل النقد
أ�ساس النهوض ،والمعاناة انطالقة االصالح.
وها هي الفرصة اليوم تلوح من جديد ..فإذا كان هناك من فاسد تمكن من
ـابقا فاليــوم أ�مامنــا الفرصة لمنع ذلك عن طريــق امتالك البطاقة
التزويــر سـ ً
البايومتريــة وتحديــث البيانــات ،وقطــع الطريــق أ�مــام مــن أ�خفــى اكـثــر مــن
مليــون ونصــف بطاقــة الكـترونيــة قديمــة بغيــة اســتخدامها فــي االنتخابــات

نهبا للفوضى واالضطراب والنهب المنظم.
المقبلة ليبقى العراق ً
واحدا امام أ�عداء الوطن ،ولنتحد
جميعا ضد كل أ�شكال التدمير
ً
يدا ً
لنكن ً
التي يراد أ�ن تلحق به اليوم.
المفوضيــة منحتنــا الفرصــة ول ــ 30يومـ ًـا مــن أ�جــل تحديث ســجل الناخبين
ـداء مــن ( 2كانــون الثانــي  ،)2021فــا تتــردد أ�يهــا العراقــي أالصيــل
وابتـ ً
للنهوض بمسؤوليتك الوطنية.
نهايــة معاناتــك أ�نــت تكـتبهــا اليــوم بإصــرارك علــى االصــاح والتغييــر...
فاكـتبها بخط كوفي جميل.

2

شــؤون عراقية

الخميس

العدد  10 /1563جمادى األولى  1442هـ  24 /كانون األول  2020م

مؤشر األداء الحكومي ينفجر في وجه
الكاظمي  ..مقصلة برلمانية باالنتظار (تقرير)
دار السالم /بغداد
شــكل إ�عــان لجنــة مراقبــة البرنامــج
الحكومــي ،بشـ أـ�ن إ�عــان إ�نجــاز الحكومــة
الحاليــة“ ،صدمة” في أالوســاط السياســية
والشــعبية ،خاصــة فــي ظــل أالوضــاع
االقتصاديــة المترديــة ،وتلكــؤ أ�غلــب
المشــاريع الخدمية ،فيمــا تحدث نواب عن
عمليات اســتجواب ستطاول عدة وزارة في
حكومــة الكاظمــي ،خــال الفتــرة المقبلة،
للوقوف على أ�ســباب انخفاض مؤشر أالداء
الحكومي.و�علــن رئيس لجنة مراقبة تنفيذ
أ
البرنامــج الحكومــي حــازم الخالــدي ،أ�ن
نســبة إ�نجــاز الحكومــة للمنهــاج الــوزاري
بلغــت ( )17,541بالمئــة ،وبنســبة تلكــؤ
فاقت الـ( )82,486بالمئة.
وقــال الخالــدي ،فــي بيــان صحفــي :إ�ن
التقريــر نصــف الســنوي للجنــة كشــف عــن
تلكــؤ حكومي كبير ومخالفة رائســة الوزراء
للدســتور والقانــون و النظــام الداخلــي
لمجلــس الــوزراء مــن خــال عــدم إ�رســال
برنامــج حكومــي يفســر المنهــاج الــوزاري
أب�هداف ومشاريع بمدد زمنية محددة.
أو�ضاف ،أ�ن نســبة إ�نجاز الحكومة للمنهاج
الــوزاري بلغت ( )%17,541وبنســبة تلكؤ
فاقــت ال ــ( )% 82,486رغم مــرور أ�كـثر من
ســتة أ�شــهر على تقديم المنهاج والتصويت
مضيفا أ�ن
عليــه مــن قبل مجلس النــواب”،
ً
“الحصائيــات و الوثائــق الواردة في تقرير
إ
اللجنــة نفــت تصريحــات
ر ئيــس
الــوزراء
ا لتــي
أ� كــد

فيهــا تنفيــذ حكومتــه مــا نســبته ســبعين
بالمئــة مــن المنهــاج الوزاري.ويواجــه
الكاظمــي سلســلة اتهامــات بالتقصيــر
والخفــاق فــي تنفيــذ وعود عديــدة وفقرات
إ
ببرنامجــه الحكومــي ،لــم يحقــق أ�يـ ًـا منهــا
لغاية آالن.
والشــهر الماضــي ،أ�علــن الكاظمــي ،إ�كمــال
 % 70مــن البرنامــج الحكومــي ،أو�كــد
ســعيه لتذليــل العقبات لتهيئــة االنتخابات
المبكرة.و�ثارت النســب التي أ�علنتها لجنة
أ
مراقبــة أالداء الحكومــي ،غضبـ ًـا سياسـ ًـيا
واسعا ،وتساؤالت عن طبيعة أالداء داخل
ً
الــوزارات الحكوميــة ،وســبب عــدم تحقيق
التقــدم المطلوب ،في ظل الحاجة الماســة
إ�لــى “طفــرات” فــي مجــاالت االقتصــاد
والخدمــات واالســتثمار،
وهــو مــا دفــع نوابـ ًـا
إ�لــى إ�عــان
عزمهــم إ�جراء
اســتجوابات
لعدة
وزراء في
حكو مــة

الكاظمي .وفي هذا السياق،
يقــول النائــب عن الجبهــة العراقية ،محمد
الخالــدي ،إ�ن الحكومــة متلكـئــة في الكـثير
مــن الملفــات التــي وعــدت إب�نجازهــا ،عنــد
تمريرهــا فــي أ�يــار /مايــو الماضــي ،لكننــا
اليــوم نعيش أ�زمات متالحقــة ،مثل أالزمة
االقتصادية ،وكذلك أالزمات الخدمية التي
بالضافــة إ�لــى
تعيشــها محافظــات البــاد ،إ
غياب إ�عمار البالد ،أو�ي نشــاط ملحوظ في
هذا االتجاه.
أو�ضاف الخالدي أ�ن هذه الحكومة لم تقدم
ـيائ منــذ قدومهــا ،وكانــت فقــط (كالم)،
شـ ً
ـددا مــن النــواب إ�لــى اتخــاذ
وهــو مــا دعــا عـ ً
موقــف حــازم تجــاه ذلــك ،حيــث ســيكون
لنــا موقفـ ًـا فــي أاليــام القليلــة المقبلــة ،بعد
أ�عيــاد راس الســنة ،وهنــاك سلســلة مــن
االســتجوابات لــوزراء فــي حكومــة
الكاظمــي ،وعلــى أر�ســهم وزيــر
الماليــة ،بســبب االخفاقــات
المتكــررة ،ومــن المتوقــع
أ�ن تصــل تلــك الفعاليــات
(االســتجوابات) إ�لــى رئيــس
الحكومــة مصطفــى الكاظمــي،
لوقف نزيف االقتصاد.
علــى إ�ثــر ذلــك ،وجــه مجلــس
النــواب باســتضافة الــوزراء
المذكوريــن بالتقريــر الخــاص
للجنــة مراقبة تنفيــذ البرنامج الحكومي
جلسات مجلس النواب ُالمقبلة.
وعلى
الصعيــد االقتصــادي،
تجــد الحكومــة
صعو بــة
فــي

توفيــر الرواتــب بســبب أالزمــة الماليــة
الناجمــة عن جائحة كورونا وتدهور أ�ســعار
النفــط وتراجــع إاليــرادات ،مــا أ�دى ذلــك
إ�لــى حــدوث عجز كبيــر في الموازنــة العامة
واضطــرار وزارة الماليــة إ�لــى االقتــراض
دينارا
ورفع سعر صرف الدوالر إ�لى ً 1470
الدوالر�.مــا سياسـ ًـيا فالعــراق علــى
مقابــل
أ
موعــد مــع انتخابــات مبكــرة فــي الســادس
مــن حزيــران المقبــل وســط شــكوك حــول
إ�مكانيــة إ�جرائهــا فــي هــذا الموعــد نظـ ًـرا
لعــدم تصويــت البرلمــان علــى تفاصيــل
قانــون االنتخابــات رغم اتفاقــه على الدوائر
االنتخابيــة المتعــددة ،ناهيــك عــن عــدم
اكـتمال المحكمة االتحادية العليا.
وليست التحديات أالمنية أ�قل شدة ،حيث
تتكــرر الهجمات الصاروخيــة على المقرات
الدبلوماسية في المنطقة الخضراء وخاصة
علــى الســفارة أالميركيــة إ�لى جانــب انفجار
العبــوات الناســفة علــى أالرتــال التابعــة
للتحالــف الدولي ،أالمر الذي دفع الواليات
المتحــدة للتلويــح إب�غــاق ســفارتها فــي
بغداد.ويقول سياسي مقرب من الكاظمي،
إ�ن نســب إالنجــاز المتحققــة فــي البرنامــج
الحكومــي ،أ�كـثــر مــن النصــف ،ولغايــة
آالن مــرت أ�قــل مــن ســنة علــى الحكومــة
الجديدة ،لكن هناك كـتل سياســية تســعى
إ�لــى تصفيــة حســابات فــي إ�عالن مثــل تلك
التقاريــر ،علــى رغم التحديات التــي يمر بها
العالــم أ�جمــع ،وليس العــراق فقط.وما زاد
الســخط الشــعبي ،علــى حكومــة الكاظمي،
هــي الضربــة الماليــة الجديــدة التــي تلقتهــا
الطبقتان الفقيرة والمتوســطة في العراق،
بعــد قــرار البنــك المركــزي خفــض قيمــة
الدينــار أب�كـثــر مــن  20بالمئــة ،علــى أ�ن
يبــاع الــدوالر للجمهــور بـ ـ  1470دينــارا
للدوالر الواحد ،في قرار أ�ثار استياء شعبيا
وانتقــادات سياســية حــادة .أو�دى إالجــراء
الحكومي إ�لى ارتفاع كبير في أ�سعار السلع
والمــواد الضروريــة فــي أالســواق ،مما أ�دى
إ�لى موجة غضب في صفوف المواطنين.
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مفاوضات المركز واإلقليم :متى
تنتـــــــهي لعـــبة جر الحـــــبل؟

دار السالم /بغداد
فــي وقــت ينتظــر فيــه مواطنــو إ�قليــم كردســتان
اتفاقا ينهي معاناتهم المسـ ّ
ـتمرة منذ مطلع العام
ً
الجــاري ،والمتفاقمة خالل الشــهرين أالخيرين،
تتضــارب أالنبــاء بخصــوص المفاوضــات الجارية
فــي بغــداد فــي هــذا الشــ�ن ،وبينمــا تـ ّ
ـروج أ�ربيل
أ
ُ
التفاق شــامل سـ ّ
ـيتم توقيعه ،يــدور الحديث عن
تمســك الحكومــة هــذه المــرة ،دون منــح أ�ربيل،
أ�ية مبالغ في حال لم يتم التوصل التفاق شامل.
ووصلــت الحــوارات بيــن الحكومــة العراقيــة في
بغــداد وحكومــة إ�قليــم كردســتان إ�لــى مراحــل
تمكن الوفد الكردي المفاوض الذي
متقدمة ،إ�ذ ّ
وصل إ�لى بغداد ،أالسبوع الماضي ،من التوصل
إ�لــى تفاهمات مع المســؤولين العراقيين ،بشـ أـ�ن
عــدد مــن المســائل الخالفيــة ،في ظل اســتعداد
لليفــاء بالتزاماتــه تجــاه الحكومــة
إالقليــم إ
االتحادية.
ويــرى الناشــط الكــردي ،وعضــو حركــة التغييــر
(كــوران) وئميــد الجــاف ،أ�ن العالقــة بيــن بغداد
أ�ربيــل أ�ســيرة أالطــراف الخارجية ،وغيــاب النية
الصادقــة بيــن الطرفيــن ،حيــث تســتغل تلــك
ـواء فــي بغــداد أ�و االقليــم أالوضــاع
أالحــزاب سـ ً
الصعبة للمواطنين ،لتحقيق مكاســب سياسية،
خاصــة مــع قــرب موعــد االنتخابــات النيابيــة
المبكرة ،إ�ذ لدى تلك أالحزاب القدرة على إ�نهاء
الخالفــات الدائــرة منــذ ســنوات ،لكنهــا هــي مــن
ترغب باستمرار ذلك.

أو�ضــاف :أ�ن الوضــع االقتصــادي للمواطنيــن في
االقليــم تفاقــم بشــكل كبيــر ،خــال الســنوات
الماضيــة ،أو�صبــح هنــاك ديــن كبيــر للمواطنيــن
علــى الحكومة ،وليس هنــاك طاقة للتحمل بعد،
ـيرا إ�لــى أ�ن أالوضــاع فــي إالقليــم تتجــه نحــو
مشـ ً
سو� في ظل قمع االحتجاجات الشعبية.
أال أ
وتابــع ،أ�ن المفاوضــات الجاريــة ،لــن تســفر عــن
شــيء ،إ�ذ مــا زالــت الخالفات بين تلــك أالطراف
نفسها وليس هناك أ�ية خطوات نحو أالمام.
مت�خر في الموقف الكردي
تحول أ
بدوره ،أ�علن رئيس وفد حكومة اقليم كردستان
قوبــاد طالباني عن موافقــة الجانب الكردي على
جميــع بنــود قانــون االقتــراض الذي صــوت عليه
البرلمان العراقي من دون مشاركـته.
وقــال طالباني في حديــث للصحفيين :،نحن في
بغداد منذ يوم االربعاء الماضي من أ�جل تطبيق
قانــون االقتــراض ،الــذي تــم اصداره فــي مجلس
النــواب العراقــي مــن دون مشــاركة االطــراف
السياسية الكوردستانية.
وبيــن أ�ن القانــون يشــترط تســليم إالقليــم
إليرادات النفط وغير النفط للحكومة االتحادية،
مشــيرا إ�لى أ�ن حكومة االقليم مســتعدة لاللتزام
بهــذا الشــرط ،مضيفـ ًـا نحــن بانتظــار قــرار بغداد
بهــذا الصــدد وكــم ســتكون حصــة كردســتان من
الموازنة بعد موافقتنا على الشرط.
دفع الرواتب مقابل النفط

وتقــول بغــداد ،إ�ن دفــع رواتــب موظفــي إ�قليــم
كردســتان بشــكل منتظــم ،مرتبــط بتســليم
إالقليــم لوارداته المالية مــن بيع النفط والمنافذ
الحدودية إ�لى الحكومة االتحادية.
وتشــير تقاريــر ،إ�لى أ�ن قــرارات ّتم االتفــاق عليها
خــال االجتمــاع ،أ�برزهــا إ�عطــاء حكومــة إ�قليــم
كردســتان مبلغـ ًـا يصل إ�لــى قرابة تريليــون دينار
عراقــي ،مــن أ�جــل تهدئــة أالوضــاع فــي مــدن
إالقليــم ،أالمــر الــذي ُيعـ ّـد مخالفــة لمــا جــاء فــي
قانون تمويل العجر المالي.
وينـ ّـص القانــون المذكــور ،فــي إ�حــدى فقراتــه،
علــى إ�لــزام إالقليم بتســليم  480أ�لف برميل من
كل إاليرادات
النفــط إ�لى الحكومــة االتحادية مع ّ
غيــر النفطيــة ،مقابــل إ�رســال رواتــب موظفيــه
وحصته من الموازنة.
ّ
و إ�لــى أ�بعــد مــن ذلــك ،تحدثــت مصــادر سياســية
عــن أ�ن الكاظمــي أ�خذ يمــارس الضغط على وزير
المالية علي عالوي ،إلرسال مبالغ مالية لتغطية
رواتب الموظفين في إالقليم لثالثة أ�شــهر ،وهذا
مــا يرفضــه عــاوي بســبب عــدم إ�يفــاء إالقليــم
بالتزاماته.
اتجاهان
وتتركــز المفاوضــات فــي الوقــت الحالــي ،علــى
محوريــن؛ أالول هــو أ�ن يســلم االقليم  250الف
يوميا مع نصــف الموارد االخرى ،والثاني
برميــل ً
هو أ�ن يســلم االقليم كامل النفط ،على أ�ن تتولى
الحكومة تحمل مسؤولية التبعات عن ذلك.

ويقــول معنيــون ،إ�ن الــزام االقليــم بتســليم
كامــل النفــط ،ســيوقع علــى الحكومــة االتحاديــة
مرورا
التزامــات بدايــة مــن عمليــة االستكشــافً ،
وصوال إ�لى البيع ،وســط مؤشــرات
باالســتخراج،
ً
على أ�ن الحكومة االتحادية ترغب بالخيار الثاني
وتجده هو االفضل ،خاصة عقب تشريع ذلك في
قانــون تمويــل العجــز المصــوت عليــه مؤخـ ًـرا في
مجلس النواب.
ش�ن تسليم النفط الكامل ،وتنفيذ واجبات
ومن أ
الطرفيــن ،التوصل إ�لى حل جــذري أ�زمة الملف
يضا تسوية الخالفات مع
النفطي ،لكنه يتطلب أ� ً
الشركات النفطية العاملة في إ�قليم كردستان.
ويقــول المحلــل السياســي ،هافــال مريــوان ،إ�نــه
فــي حــال اعتمــاد الحكومــة علــى الخيــار الثانــي،
فـ إـ�ن عليهــا دفــع مســتحقات الشــركات النفطية،
والبــدء من جديــد بالتفاوض مع تلك الشــركات،
وتوظيــب أ�وضاعهــا القانونية ،حيــث لديها ديون
على حكومة إالقليم ،ما يعني أ�نه في حال ارادت
كامال إف�ن
بغــداد ،الحصــول على نفط كردســتان ً
عليها دفع تلك الديون.
وفــي عــام  ،2014دخــل عــدد مــن الشــركات
ـد�ت بالتنقيــب عــن النفــط،
النفطيــة ،التــي بـ أ
واســتخراجه ،بمعــزل عــن ســلطات بغــداد ،وهو
مــا أ�ثــار جملــة اعتراضات ومشــاكل امتــدت حتى
اليوم ،بسبب مخالفتها للقوانين النافذة للبالد.
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مواطن في السليمانية يحول هوايته الى مهنة
دار السالم /أ�ربيل
عاما ومــع مرور الوقت تحــول إ�لى مهنة
بـ أ
ـد� أالمــر كهوايــة قبــل نحو ً 40
باتت مصدر رزقه الوحيد ،بالرغم من مردودها المالي البسيط ،إ�ال أ�نه
يعشــقها وال يفكر باســتبدالها أب�ية مهنة أ�خرى مهما كان مردودها ،وهي
جمع مختلف الصور وبيعها ،هذا ما اختاره وتميز به مواطن في مدينة
السليمانية.
عنــد مــرورك بشــارع مولــوي الشــهير وســط مدينة الســليمانية ،ســتجد
فــي احــدى زوايــاه محــل العــم "ناصــح فاتــح" المكـتــظ بـ آـ�الف الصــور
الفوتوغرافيــة لمــدن ومناطــق إ�قليــم كوردســتان إ�لى جانــب صور مهن
وشخصيات محلية وعالمية.
يقول فاتح "منذ الصغر كانت هوايتي جمع صور الممثلين والشخصيات
المعروفــة فــي الســليمانية وكذلك العالمية ،وبعد مــرور الزمن تحولت
الى عمل استرزق منه رغم قلة مردوده المالي".
ويضيــف أ�ن "احــب مهنتــي كـثيــرا وسـ أـ�موت ولــن أ�غيرهــا ،كلمــا نظرت
فــي الصــور اشــعر انــي ولــدت اليــوم ،فالصــور هي بقايــا ذكريــات الزمن
الجميل".

كوردستان تدرس تحصين نفسها
من ساللة كورونا الجديدة
دار السالم /أ�ربيل
اعلــن المتحــدث باســم وزارة
الصحــة فــي حكومــة اقليــم
كوردســتان ،اليــوم الثالثــاء ،ان
وزارتــه تبحث مــع داخلية إالقليم
تشــديد االجــراءات الصحيــة فــي
إالقليــم مــع ظهــور ســالة جديــدة
من فيروس كورونا.

وكـتــب المتحــدث باســم الــوزارة
آ�ســو حويــزي علــى صفحتــه فــي
موقــع التواصــل االجتماعــي
"فيــس بــوك" ،ان وزارتــي الصحة
والداخليــة تناقشــان تشــديد
إالجراءات الصحية.
مــن جانبــه ،قــال وزيــر الصحــة
ســامان البرزنجــي فــي بيــان

ومشروعًا للتنمية الصناعية

مقتضــب" ،ننظــر بحــذر الــى دار السالم /دهوك
ومســتلزمات منزليــة ومشــاريع صناعيــة اخرى من
الساللة الجديدة لفيروس كورونا" أ�علنــت دهــوك ،الموافقــة علــى انشــاء  22معمـ ًـا قبل مستثمرين بالقطاع الخاص.
ـروعا للتنميــة الصناعيــة فــي المحافظــة وقــال
مشـ ً
الســكرتير الصحفــي لمحافظ دهوك مللت عصمت
إ�ن المحافــظ علــي تتــر عقــد ،اليــوم ،اجتماعـ ًـا مــع
لجنــة التنميــة الصناعيــة فــي المحافظة.وبيــن أ�ن
االجتمــاع تمخــض عــن الموافقــة علــى انشــاء 22
صناعيا في مجال المواد الغذائية
ـروعا
ً
معمال ومشـ ً
ً

زوجان يلقيان حتفهما
بحادث ّ
مروع في أربيل
دار السالم /أ�ربيل
افــادت مديريــة شــرطة محافظــة اربيــل بـ أـ�ن
رجــا وامــر�ة ،لقيــا مصرعهمــا بحــادث مـ ّ
ـروع
ً أً
وقع على طريق داخل مركز المدينة.
وقــال المتحــدث باســم المــرور فاضــل حاجي
فــي بيــان ،ان عجلــة نــوع "دوج جارجــر"
ارتطمــت بصهريــج لنقــل المشــتقات النفطية
علــى الطريــق  120متـ ًـرا فــي الســاعة الرابعــة

ً
معمال
دهوك تنشئ 22

السليمانية ..امرأة تتغلب على
كورونا في عمر  99عامًا

مــن فجــر اليــوم ،مضيفا ان الحــادث نجم عنه
مصــرع ســائق ســيارة ال ــ"دوج الجارجــر" ،و
زوجتــه اضافة الى وقوع اضــرار مادية فادحة
بالسيارة.
وبحســب التحقيقــات أالوليــة فـ إـ�ن الحــادث
وقع جراء الســرعة الفائقة لســيارة الـ"الدوج"
اذ كان معــدل الســرعة التــي يقود بها الســائق
تتراوح بين  200 – 180كلم في الساعة.
دار السالم /السليمانية
اعلــن مديــر المستشــفى الجمهــوري فــي الســليمانية
باقليــم كوردســتان ،يــوم االثنيــن ،ان امـ أـر�ة تبلــغ نحو
قــرن مــن العمــر مريضــة بالضغــط والقلــب واصيبــت
بفيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد 19اســتطاعت
التغلب على الوباء وعادت الى منزلها.

وكـتــب مديــر المستشــفى داهــات حويزي فــي صفحته
فــي موقــع التواصــل االجتماعي منشــورا تحــت عنوان
"الجــزء آالخــر مــن القصــص الباعثــة على االمــل لوباء
كورونــا" ،انــه تبيــن ان التهــاب رئتــي المـ أـر�ة المســنة
كـثيــر جــدا وهــي بحاجــة الــى االوكســجين وهــي ايضــا
بحاجة الدم فتم اعطاؤها قنينتي دم.
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كورونا يمدد التعليم االلكتروني في
العراق ..تحديات وخدمات سيئة
دار السالم /بغداد
أ�لقــت جائحــة كورونــا بظاللهــا علــى الجامعات
والمعاهــد العراقيــة ،مــع اعــان وزارة التعلــم
العالــي بــدء العــام الدراســي الجديــد ،لتبــرز
عــدد مــن التحديــات فــي مقدمتهــا مواجهة هذه
الجائحة وااللتزام إب�جراءات الســامة وتحقيق
الفائدة العلمية المرجوة من المواد الدراســية،
وضعف خدمة االنترنيت في عموم العراق.
أ�علنــت وزارة التعليــم العالــي والبحث العلمي
(االحــد  6كانــون االول  ،)2020بــدء العــام
الدراســي الجديد للسنة  ،2020/2021داعية
مؤسســاتها وطلبتهــا الــى رفع شــعار الجامعات
آالمنة وحماية قدســية حرمها ورســم سياســات
العلــم وتحمــل المســؤولية فــي دعــم المجتمــع
ومــا يتطلــع إ�ليــه مــن أ�هــداف وخدمــات تســهم
فــي صناعــة المعرفة وتديم زخم الوعي الثقافي
الذي يناسب هوية شعبنا العريق.
ويعانــي العــراق مــن خدمــات الكـترونيــة
وتكنولوجيــة ســيئة ،أ�برزهــا خدمــة االنترنــت
التــي مــرت عليهــا الســنين ولــم تعالــج حيــث
تكـتفــي الحكومــة العراقيــة ممثلــة بــوزارة
االتصــاالت بالوعــود دون تطبيــق عملــي او
معالجــة للمشــاكل التــي يعانــي منهــا الجميــع
وخاصــة فــي التربيــة والتعليم ،رغم مــرور نحو
 9أ�شــهر على تفشــي فيروس كورونا الذي يعيق
االختالط والتقارب.
قرار معقد

وصــف االكاديمي العراقــي (عبدهللا علي) ،قرار
إ�عــادة فتــح المؤسســات التعليميــة (الجامعات
والكليات) بـ”القرار المعقد للغاية” ،مشيرا الى
ان العودة لمقاعد الدراســة يضع امام اصحاب
الــراي وصنــع القــرار مهمــة التفكيــر حــول
الفــرص الضائعــة والســيطرة علــى المخاطــر،
وبحســب دراســات اعــدت لهــذا الغــرض فــان
تفشــي الفيــروس ســيكون علــى شــكل موجــات
ولــن يكــون فــي شــكل “تســونامي” يجتــاح
البــاد ثــم يتراجــع ،ووفقـ ًـا لذلك فانه ســيطول
أ�مــد الجائحــة وســتبدوا اثــاره واضحة فــي تزايد
االصابــات وفــي وحصــد أالرواح البشــرية دون
أ�ن تلــوح فــي أالفــق نهايــة وشــيكة لهــذا الوبــاء
الغامض.
تحديات تواجه المؤسسات التعليمية
المؤسســات التعليميــة تواجــه العديــد مــن
التحديــات التــي تتطلــب الدراســة الوافيــة

لهــا وايجــاد الحلــول المناســبة ،حيــث بينــت
التدريســية في جامعــة بغداد الدكـتورة أ�ســماء
محمــد ،ان التحــدي االول الــذي يواجــه قــرار
فتــح الجامعــات والســماح للطلبــة بالحضــور
الــى قاعــات الدراســة يكمــن فــي كيفيــة اخــذ
الحــذر وااللتــزام بشــروط الســامة الصحيــة
وارتــداء الكمامات والكـفوف وااللتزام بالتباعد
االجتماعي أك�حد اساليب الوقاية الصحية.
أو�شــارت الــى ان التحــدي الثانــي هــو كيفيــة
التصــدي لهــذه الجائحــة والحــد مــن أ�ثارهــا
الســلبية علــى عمليــة التعليــم والتعلــم ،اذ ان
إ�غــاق الجامعــات ســيؤدي إ�لى حرمــان الطلبة
مــن الخدمــات التــي تقدمهــا تلــك المؤسســات,
وبالتالــي ظهــور مــا يســمى بعــدم المســاواة فــي
إ�مكانيــة االنتفــاع بمنصــات التعلــم الرقميــة،
اذ انــه فــي ظــل إ�غــاق الجامعــات يصبــح
مــن الضــروري االســتفادة مــن التكنولوجيــا

واالعتمــاد عليهــا للحصــول علــى الخدمــات
التعليميــة مــن خالل منصــات التعلــم الرقمية
وبرامــج التعليــم عــن بعــد ،إ�ال ان ســوء حالــة
البنية التحتية الرقمية وضعف خدمة إالنترنت
عائقا أ�مام تحقيق مبد إ�
أو�حيانــا انعدامها يمثــل ً
المســاواة وتكافــؤ الفرص التعليمية ،وال ســيما
بالنســبة للطــاب الذيــن ينتمــون إ�لــى بيــات
فقيرة و محرومة.
تراجع التعليم وخدمات سيئة
وتســتمر معانــاة الطلبــة بســبب رداءة خدمــة
االنترنت في العراق وصعوية التواصل الفعال
بين الطالب واالســتاذ والذي يؤدي الى تراجع
العمليــة التعليميــة ،هــذا مــا أ�كدتــه الطالبة في
الجامعــة المســتنصرية (اســراء ســعيد) ،والتي
سلبا على التعليم،
أر�ت ان جائحة كورونا أ�ثرت ً
حيــث تراجــع مســتوى التعليم وبشــكل واضح
عند تقليل ايام الدوام في الجامعات واالعتماد
علــى المنصــات التعليميــة للتواصــل وســط
ضعف خدمة االنترنت.
تفشي كورونا يمدد التعليم االلكـتروني
ّغيــرت جائحــة كورونــا الطريقــة التــي يتلقــى
الطالــب بهــا المــواد الدراســية حيــث اســتمر
التعليــم االلكـتروني مع تجدد تفشــي الجائحة،
أو�كــد االســتاذ الجامعــي واثــق عبــد الــرزاق ان
أالمــر ليــس ســهال فــي نظــام التعليــم حســب
االمكانيــات وواقــع الحال في العراق ،وتحقيق
التــوازن بيــن الســامة والتعلــم صعــب جــدا،
ولكــن هــذه التجربــة تــم خوضهــا خــال العــام
الماضــي وقــد نجحــت الــى حــد كبيــر ولهــذا قــد
يكون االستاذ والطالب على استعداد أ�كـثر من
العام الماضي بسبب تكرر التجربة.
أو�شــار عبد الرزاق الى ان تجربة العام الماضي
كانــت بدايــة مشــجعة لنجــاح العــام الدراســي
الجديــد ،ولكــن هنــاك بعــض المعوقــات التــي
يتعــرض لهــا التعليــم االلكـترونــي وخاصــة
ضعــف االنترنت ،وحــاالت االنقطاع في التيار
الكهربائــي ،وكذلــك ضــرورة توفيــر االجهــزة
الذكيــة ،ومعالجــة جميــع مايعيــق نجــاح هــذه
المت�خــرة فــي بلدنــا قياســا بتجــارب
التجربــة أ
العديــد مــن دول العام ،منوها الــى ان التعليم
بالمواجهــة والمقابلــة لــه أت�ثيــر كبيــر جــدا وهــو
إ�ن يكــون أالســتاذ والطالــب فــي الصــف ولكن
الظــروف حالــت دون ذلــك ممــا يعنــي إ�ن
ضعفا.
التعليم سيكون ً
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التطبيع ..إلى أين يتجه

بالعدالة والتنمية المغربي؟

دار السالم /وكاالت
ســلط قــرار العاهــل المغربــي محمــد الســادس فــي  10كانــون
أالول /ديســمبر الجــاري ،اســتئناف عالقات بــاده مع االحتالل
الصهيونــي الضــوء علــى مواقــف حــزب "العدالــة والتنميــة"،
قائــد االئتــاف الحكومــي ،ذي المرجعيــة إالســامية ،تجاه هذه
الخطوة وكيفية تصرف الحزب حيالها.
فمــع هــذا إالعــان وجــد الحــزب (ذو مرجعيــة إ�ســامية) نفســه
عاجزا عن الخروج من عنق الزجاجة ،فجزء كبير من أ�طروحته
السياســية ُبنيــت علــى رفــض التطبيــع ،ثــم أ�صبــح أ�ول حــزب
إ�سالمي في المنطقة ُتتخذ تلك الخطوة وهو في الحكومة.
الحــزب وجــد نفســه أ�مام مفتــرق طرق ،فمســلك أ�ول ُيفضي إ�لى
تغيير في بنيته ويعني قبوله بالتطبيع ،بالرغم من ثمن سياســي
باهظ سيدفعه في انتخابات برلمانية ومحلية خالل .2021
أ�مــا المســلك الثانــي ،فيعتمــد علــى انتهــاج العدالــة والتنميــة
لتكـتيك سياسي للخروج من المرحلة الراهنة أب�قل الخسائر.
ورجــح أ�كاديمــي أ�ن يتعامــل الحــزب بروح براغماتيــة مع خطوة
الربــاط ،واســتبعد محلــل �ن ّ
يغيــر الحــزب أ�طروحتــه تجــاه
أ
االحتالل ،وهو ما أ�كد عليه قيادي في الحزب ،الذي يشهد تباينا
في المواقف.
أو�علن المغرب ،في  10كانون أالول /ديسمبر الجاري ،اعتزامه
اســتئناف االتصــاالت الرســمية والعالقــات الدبلوماســية مــع
االحتالل الصهيوني في أ�قرب آالجال.
هــذا إالعــان جــاء خالل اتصــال هاتفي أ�جــراه العاهــل المغربي
الملــك محمــد الســادس ،مــع الرئيــس أالمريكــي دونالــد ترامب،
وفق بيان للديوان الملكي.
وقبلهــا بلحظــات ،كان ترامب قــد أ�علن ،عبر "تويتر" ،عن اتفاق

لتطبيــع العالقات بيــن االحتالل والمغرب ،لكن الرباط تعتبره
"استئنافا للعالقات" ،وليس "تطبيعا".
وبين المغرب واالحتالل نحو  6عقود من التعاون.
ـد�ت العالقــات بينهمــا عــام  1994على مســتوى
أ�مــا رســميا ،فبـ أ
منخفــض (عبــر فتــح مكاتــب لالتصــال بالبلديــن) ،ثــم جمدتهــا
الربــاط ،فــي  ،2000إ�ثــر انــدالع االنتفاضــة الفلســطينية الثانية
(انتفاضة أالقصى).
تباين في المواقف
تباينــت مواقــف "العدالة والتنمية" والهيــات التابعة أ�و القريبة
منــه ،فبينمــا تجنــب الحــزب إ�عــان موقــف صريح مباشــر حيال
التطبيع ،أ�علنت كل من شبيبة الحزب (منظمة لشباب الحزب)
والصالح" ،الــذراع الدعوية للحزب ،رفضها
وحركــة "التوحيــد إ
لتلك الخطوة.
وبعد يومين من إ�عالن الرباط بشـ أـ�ن " إ�ســرائيل" ،أ�صدر الحزب
بيانا لم يتطرق فيه إ�لى تلك الخطوة مباشرة.
وقــال إ�ن مواقــف الحــزب ثابتــة بخصــوص االحتــال الصهيونــي
ومــا يقترفه ضد الشــعب الفلســطيني من جرائم تقتيل وتشــريد
وعدوان على المقدسات.
وتابــع :وفــي مقدمتهــا االعتــداءات المتواصلــة علــى المســجد
أالقصى ومصادرة أ�راضي الفلسطينيين ،و إ�نكار حق العودة في
خرق ســافر لكل المواثيق والقــرارات الدولية ومحاوالته تطبيع
عالقاته واختراق المجتمعات إالسالمية.
أو�عرب عن اعتزازه وثقته في القيادة الحكيمة للعاهل المغربي
محمــد الســادس ،وما نتــج عنها مــن إ�نجازات تاريخيــة وتحوالت
استراتيجية تشهدها القضية الوطنية ( إ�قليم الصحراء).
وضعية ملتبسة

القيــادي فــي العدالــة والتنميــة ،عبــد العزيــز أ�فتاتــي ،قــال إ�نــه
ال داعــي الســتباق المجريــات ،نحــن اليــوم فــي وضعيــة ملتبســة
ومطلــوب تجليتهــا فــي اتجــاه تثبيــت الموقــف العــام للمغاربــة
الرافض ألي تطبيع أ�و اختراق.
أو�ضــاف أ�فتاتــي :موقــف الحــزب مؤطــر بهــذا الموقــف الثابــت
للمغاربة ،والذي يدور حول رفض الكيان الصهيوني ورفض أ�ي
تطبيع معه.
وتابع :وفي المقابل االســتمرار في إ�ســناد المقاومة الفلســطينية
حتــى تحصــل على المراد في التحرير و إ�نهاء االحتالل الصهيوني
وعودة الالجئين و إ�قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وشــدد أ�ن موقــف الحــزب ال يتغيــر وال يتبــدل ،وهــو غيــر قابل ال
ولي
للتصريــف وال للمقايضــة ...رفــض لالحتــال الصهيونــي أ
تطبيع معه.
واعتبر رئيس الحكومة المغربية أ(�مين عام "العدالة والتنمية")،
سعد الدين العثماني ،في  16كانون أالول /ديسمبر الجاري ،أ�ن
التطبيع مع االحتالل الصهيوني كان قرارا صعبا ،لذلك أت�خر.
وقــال العثمانــي ،فــي لقــاء مع قناة الجزيــرة القطريــة :ال نريد أ�ن
تكــون هنــاك مقايضــة بقضية الصحــراء ،لكن االنتصــار في هذه
المعركــة اقتضــت الضــرورة أ�ن يتزامن مع االنفتــاح على آالخر،
في إ�شارة إ�لى الكيان الصهيوني.
معادلة صعبة
ويعتقــد المحلل السياســي المغربــي أ�ن العدالــة والتنمية يواجه
والسـ أـو� ،خصوصا
معادلــة صعبــة ،وعليه أ�ن يختار بين الســيء أ
أو�ن البــاد ربحت اســتراتيجيا ومصيريا قضية الصحراء ،مقابل
التطبيــع الــذي ممكــن أ�ن يكون مرحليا ،خصوصــا أو�ن المملكة
ســبق أو�ن فتحــت مكـتــب لالتصــال إالســرائيلي عــام  1994ثــم
أ�غلقته" ،حسب الوكالة التركية.
أو�ضــاف بلكبيــر أ�ن العدالــة والتنميــة يحتــرم التزاماتــه حيــال
القصــر (المؤسســة الملكيــة) ،خصوصا أو�ن (شــؤون) الخارجية
والدين أ�مور سيادية من صالحيات القصر.
وتابــع :هنــاك جهــات توظــف قضية التطبيــع لتصفية حســاباتها
مع العدالة والتنمية لدفعه إ�لى االســتقالة ،ومن ثم تكون البالد
أ�مام التطبيع والالديمقراطية ،وهو أ�مر مرفوض.
وبخصــوص إ�مكانيــة اســتقبال وزراء مــن الحــزب لنظرائهــم من
" إ�سرائيل" ،أ�جاب أب�ن "نفس الوضع عاشه وزراء حزب االتحاد
االشــتراكي (يســاري كان يقــود الحكومــة آ�نذاك) ،ولم يســتقبلوا
نظرائهم إالسرائيليين ،بل تكلف وزراء آ�خرون بالخطوة".
واســتبعد بلكبيــر أ�ن يغيــر العدالــة التنمية أ�طروحته السياســية
الرافضــة للتطبيــع ،ورجــح أ�ن يدبــر أالمــر سياســيا ومرحليــا،
فــي ظــل وجــود ذراعــه الدعويــة ،المتمثــل فــي حركــة التوحيــد
والصــاح ،التــي تعبــر عــن مواقــف صريحــة إ�زاء ذلــك (رفــض
إ
التطبيع).
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مــــــــرافئ

السينما التركية الجديدة ..قراءة في
ضوء استراتيجيات القوة الناعمة
د .مصطفى عطية جمعة
ـامال للثقافة
بــات مفهــوم النهضة فــي العصر الحديث شـ ً
والفنــون ،فــا معنــى ألي تقـ ُّـدم دون رعايــة إالبــداع
الوطنــي ليكــون معبـ ًـرا عــن هويــة المجتمــع الصاعــد
وثقافتــه؛ ولتحمــل الفنــون وازدهــار آالداب رســالة
الشعب إ�لى العالم بقيمها أو�خالقها ورؤاها.
يعــد مصطلح «القــوة الناعمــة» ( ،)Soft Powerالذي
ّ
منظر السياسة والعالقات الدولية «جوزيف ناي»
عمقه ّ
فــي العديــد مــن كـتبــه ،أ�حــد مكونات القــوة فــي الدولة،
فقوة الدولة ليســت القوة العسكرية واالقتصادية فقط،
والبداعية
و إ�نما تتسع لتشمل مختلف القدرات العلمية إ
والفنيــة المعبــرة عن خصوصيــة المجتمع ،التي هي قوة
مضافة تتخطى حدود الدول لتؤثر في ثقافات الشــعوب
أالخرى.
ويحــدد «نــاي» المصطلــح أ�كـثــر بـ أـ�ن القــوة الناعمــة فــي
معناهــا أالساســي تعنــي تحقيــق هــدف مــا دون إ�كــراه أ�و
تكلفــة ماديــة ،بل يشــير إ�لــى أ�ن هنــاك قطاعات تتطلب
القــوة الناعمــة مثــل قطــاع الســياحة ،الــذي يحتــاج
إ�لــى ســردية جذابــة ُتـ َـر َّوج بواســطة أ�عمــال ســينمائية
وتلفازية ،وهي مهمة لن تقوم بها أب�ي حال القوة الصلبة
(العسكرية واالقتصادية)
فالقضية ليست في كـثرة إالنتاج ،وال ضخامة التمويل،
و إ�نمــا فــي نوعيــة القيــم والثقافــة التــي ســتحملها هــذه
قيما سامية،
الفنون إ�لى شعوب العالم ،فال بد أ�ن تكون ً
أو�خالقـ ًـا راقيــة ،تعبــر عــن ثقافــة المجتمــع وهويتــه،
وتكون نابعة من نظام سياسي له مصداقية في خطابه،
وشــرعية سياســية مســتمدة من إ�رادة الشــعب ،وليست
سلطة جبرية أ�و قسرية.
وهــو مــا يؤكــده علــي حســين باكيــر عــن القــوة الناعمــة
التركيــة في العقد أالول من القرن الحادي والعشــرين،
وقد نتجت عن إ�صالحات سياسية واقتصادية وحقوقية
فــي بنيــة الســلطة ومنظومتهــا؛ ضمــن ســعي تركيــا
لالنضمــام إ�لــى االتحاد أالوروبــي ،وقد تلـ ّـك أ� أالخير –وال
يــزال -فــي قبــول تركيــا عضـ ًـوا بــه؛ ممــا دفع قــادة حزب

العدالــة والتنميــة إ�لــى تبنــي إ�ســتراتيجية االنطــاق إ�لــى
وجنوبا؛ ففي الشــرق تحركت
ـرقا
ً
المحيــط الجغرافي شـ ً
ورو�سيوية القاطنة
ال
شعوب
نحو
القوة الناعمة التركية
أ آ
شــمال ووســط وغرب أ�وراســيا ،المتحدثة بلغــات تنتمي
لعائلــة اللغــات التركيــة ،ومنهــا آالذريــون والقرغيــز
والويجــور
والــكازاخ والتتــار والقرقيــز والتركمــان أ
والوزبك ،وكذلك السالجقة والخزر والمماليك.
أ
وفــي الجنــوب ،نشــطت السياســة نحــو أالقطــار العربية
ُّ
ـابقا،
الســنية ،التــي كانــت تابعــة للدولــة العثمانيــة سـ ً
واســتغلت تركيــا فــي ذلــك موقعهــا الجيوســتراتيجي،
والديــان
بوصفهــا جسـ ًـرا رابطـ ًـا بيــن الحضــارات أ
والقوميــات والمصالــح االقتصاديــة بيــن آ�ســيا أو�وروبــا،
وب�طــر
والهــداف ،أ
وفــق إ�ســتراتيجية واضحــة المعالــم أ
سياســية واقعيــة ،لتضــع أ�سسـ ًـا للتعــاون إالقليمــي،
ورافــق كل هــذا قفــزات اقتصاديــة وعســكرية هائلــة،
لتصبــح التجربــة التركية مصدر إ�لهام للنهضة للشــعوب
والســامية قاطبــة (تركيــا فــي ظــل التحــوالت
العربيــة إ
الجيوبوليتيكية في الشرق أالوسط :أ�فول القوة الناعمة
وصعــود القــوة الصلبــة ،علي حســين باكيــر) ،خاصة أ�ن
الفكــر إالســامي هــو المرجعيــة الفكريــة والقيميــة فــي
تنظيــرات حــزب العدالــة والتنميــة.وكان الملمــح أالهــم
لهــا هــو التصالح مع الماضي العظيــم المتمثل في تاريخ
الدولــة العثمانيــة ،وبطوالتها وفتوحاتهــا ،وامتدادها في
ثــاث قارات ،ممتزجـ ًـا باالعتزاز بالهوية القومية التركية
بداللتــه إاليجابيــة (الشــيخ الرئيــس مــؤذن إ�ســطنبول
ـدا عــن
ومحطــم الصنــم التركــي ،شــريف تغيــان) ،بعيـ ً
المفهــوم العلمانــي العنصــري أالتاتوركــي فــي نظرتــه
للقوميــة وفــق المنظــور الغربــي ،الذي يجعلهــا عنصرية
مقيتا ،في ســعيه لعلمنة تركيا وتغريبها،
ذميمــة وتكبـ ًـرا ً
وتغييب ماضيها إالسالمي العريق.
السلطان الفاتح
نقــول ذلــك ،ونحــن نتطلــع آالن إ�لــى الســينما التركيــة
الجديــدة ،التــي ّرســخت هويــة ثقافيــة مميــزة لهــا بيــن
الشــرق والغــرب ،أو�وجــدت مكانــة راقيــة فــي الســينما

العالميــة ،بجانــب التميــز الهائــل فــي تقنيــات التصويــر
والخــراج ،وكـتابــة الســيناريو المحكــم ،وكانــت ذروة
إ
جســدت منجــزات
ـي
ـ
ت
ال
ـة
ـ
ي
التاريخ
ـام
ـ
ف
ال
ـي
ـ
ف
ـاج
ـ
ت
إالن
أ
ّ
الدولة العثمانية في أ�وج مجدها ،مثل فيلم «الســلطان
الفاتح» (2012م) ،من إ�خراج «فاروق آ�كصوي» ،الذي
يؤرخ لفتح السلطان محمد الثاني لمدينة القسطنطينية
عاصمــة الدولة البيزنطية المحصنــة المنيعةُ ،وي َع ُّد هذا
الفيلــم أالعلــى تكلفــة في تاريــخ الســينما التركية ،حيث
بلغت تكلفته أ�كـثر من  18مليون دوالر.
ونشــاهد فــي الفيلــم بســالة محمــد الفاتــح وذكاءه
العســكري ،على الرغم من رفض الصدر أالعظم للدولة
خوفا من نقمــة أ�وروبا
(رئيــس الــوزراء) هــذه المحاولــة؛ ً
جهرا:
يعلنها
الفاتح
المسيحية ضد الدولة ،ولكن محمد
ً
« إ�مــا أ�ن آ�خذ القســطنطينية و إ�ما أ�ن أت�خذني هي» ،ومن
مستعينا بالمهندس المجري أ«�وربان»،
يعد حملته،
ثم ّ
ً
الــذي يعصــي أ�وامــر إالمبراطــور البيزنطــي ويتعــاون مع
محمــد الفاتــح فــي تصنيــع مدافــع ضخمــة لــدك أ�ســوار
القســطنطينية ،وقــد اســتنجد إالمبراطــور أالرثوذكســي
المذهــب بالبابــا وبملــوك أ�وروبــا الكاثوليــك مما أ�غضب
جمهــور أالرثوذكــس وجعلهــم يقومــون أب�عمــال مضــادة
لقــراره ،وقــد فضلــوا حكــم المســلمين المتســامح علــى
التعصــب المذهبــي الكنســي ،أو�خيـ ًـرا انتصــر محمــد
وي�تــي الفيلــم التاريخــي العظيــم «ديليلــر»
الفاتــح ،أ
معبرا عن تســامح العثمانيين مع
(2018( )Dililerم) ً
البلــدان أالوروبيــة المفتوحــة فــي القرن الخامس عشــر،
حيــث تقــع أ�عمــال شــغب ومظالــم وفتنــة عظيمــة فــي
إ�حداها ،فيرسل محمد الفاتح سبعة من أ�فضل محاربيه
معليا قيمة إالســام،
لـ أـو�د الفتنة ،ومعاقبة المفســدينً ،
وتــدور فــي ذلــك معــارك ملحميــة بتصويــر و إ�خــراج
مذهليــن ،ليــدرك العالــم رســالة إالســام التــي تحمــي
غير المســلمين ،وتحتــرم عقيدتهم ،دون إ�كــراه ،وليعاد
تقديــم التاريــخ العثمانــي فــي أ�زهــى مراحلــه ومحطاتــه،
ـدال مــن التشــويه المتعمــد ،وتصويــر الدولــة العثمانيــة
بـ ً
على أ�نها دولة رجعية متخلفة مستبدة.
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سؤال وجواب ()59

الســؤال ( :)76مــا داللــة آاليــة أ(�لقينــا فيهــا
رواسي) أ�لم تكن الجبال مخلوقة من قبل؟
قــال تعالى في ســورة الحجــر َ(و ْ َأال ْر َض َم َد ْد َن َاها
َو�أ ْل َق ْي َنــا ِف َيهــا َر َو ِاسـ َـي َو�أ ْن َب ْت َنا ِف َيها ِم ْن ُك ِّل َشـ ْـي ٍء
ون ( ))19وفي ســورة ق َ(و ْ َأال ْر َض َم َد ْد َن َاها
َم ْو ُز
ٍ
َو�أ ْل َق ْي َنــا ِف َيهــا َر َو ِاسـ َـي َو�أ ْن َب ْت َنــا ِف َيها ِمـ ْـن ُك ِّل َز ْو ٍج
َب ِه ٍيج ( ))7وفي سورة النحل َ(و�أ ْل َقى ِفي ْ َأال ْر ِض
َر َو ِاسـ َـي �أ ْن َت ِميـ َـد ِب ُكـ ْـم َو�أ ْن َهـ ًـارا َو ُسـ ُـب ًل َل َع َّل ُكـ ْـم
تهتدون ( ))15وســورة لقمان (خلق َّ
الس َم َاو ِات
َََ
ََُْ َ
ِب َغ ْيـ ِـر َع َمـ ٍـد َت َر ْو َن َهــا َو�أ ْل َقى ِفــي ْ َأال ْر ِض َر َو ِاسـ َـي �أ ْن
َت ِميـ َـد ِب ُكـ ْـم َو َبـ َّـث ِف َيهــا ِمـ ْـن ُك ِّل َد َّابـ ٍـة َو�أ ْن َز ْل َنا ِم َن
َّ
السـ َـم ِاء َمـ ًـاء َف�أ ْن َب ْت َنــا ِف َيهــا ِمـ ْـن ُك ِّل َز ْو ٍج َك ِريـ ٍـم
( .))10هذا سؤال يجب �ن ُي ّ
وجه إ�لى المعنيين
أ
بالعجاز العلمي.
إ
لكــن أ�قــول وهللا أ�علــم أ�ن المالحــظ أ�نــه تعالــى
يقــول أ�حيانـ ًـا أ(�لقينــا) أو�حيانـ ًـا يقــول (جعلنــا)
في الكالم عن الجبال بمعنى أ�ن التكوين ليس
ـدا وقد درســنا أ�ن بعض الجبــال ُتلقى إ�لقاء
واحـ ً
بالبراكيــن (جبال بركانية) والزالزل أ�و قد أت�تي
بها أالجرام الســماوية على شــكل ُكـتل .وهناك
شــكل آ�خــر مــن التكويــن كمــا قــال تعالــى فــي
ســورة النمــل (�أ َّم ْن َج َعـ َـل ْ َأال ْر َض َقـ َـر ًارا َو َج َع َل
ِخ َل َل َهــا �أ ْن َهـ ًـارا َو َج َعـ َـل َل َهــا َر َو ِاسـ َـي َو َج َعـ َـل َب ْي َن
ً
َ
َ ْ
للا َبـ ْـل �أ ْكـ َث ُر ُهـ ْـم َل
ْالب ْح َريـ ِـن َح ِاجــزا �أ َءلـ ٌـه َمــع َّ ِ
ـون ( ))61وســورة إالنبيــاء َ(و َج َع ْل َنــا ِفــي
َي ْع َل ُمـ
َ
ْ َأال ْر ِض َر َو ِاس َي �أ ْن َت ِم َيد ِب ِه ْم َو َج َع ْل َنا ِف َيها ِف َج ًاجا
ون ( ))31وســورة المرسالت
ُسـ ُـب ًل َل َع َّل ُه ْم َي ْه َت ُد
َ
َ
َ
ات َو�أ ْس َق ْي َن ُاك ْم َم ًاء
(و َج َع ْل َنا ِف َيها َرو ِاسـ َـي َشـ ِـام َخ ٍ
ُف َر ًاتا ( ))27وسورة الرعد َ(و ُه َو َّال ِذي َم َّد ْ َأال ْر َض
َو َج َعـ َـل ِف َيها َر َو ِاسـ َـي َو�أ ْن َهـ ًـارا َو ِمـ ْـن ُك ِّل َّالث َم َر ِات
َج َعـ َـل ِف َيهــا َز ْو َج ْيـ ِـن ْاث َن ْي ِن ُي ْغ ِشــي َّالل ْيـ َـل َّالن َه َار
َّ
ْ
ُ
ون ( ، ))3وهذا
إ�ن ِفــي َذ ِلـ َـك َ آَل َي ٍ
ات ِل َقــو ٍم َي َت َف َّكر َ
يــدل وهللا أ�علــم علــى أ�ن هناك أ�كـثر من وســيلة
لتكويــن الجبــال .وكينونــة الجبــال تختلف عن
واحدا وال
كينونــة أالرض فالجبال ليســت نوعـ ًـا ً
تتكون بطريقة واحدة هذا وهللا أ�علم.
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أن شوهتها العشوائيات بغداد ُتّ
بعد ْ
َّ
الشعبية
نظم أسواقها
دار السالم /بغداد
تنتشــر أالســواق العشــوائية في بغداد والمحافظات بشكل غير
حضــاري ،مشــوهة بذلــك وجه العاصمــة ،وقد أ�وجــدت الحاجة
الماســة لتواجدهــا بعــد زيــادة البطالــة فــي البلــد ،وكان ال ُبــد
للعاطليــن مــن إ�يجــاد وســيلة لســد رمــق أالســر بعــد أ�ن رفعــت
مخرج لعمل أ�صحاب الشهادات ،فكيف بالذي
الدولة يدها عن ٍ
ال شــهادة لــه؟ ،فمــا كان منهــم إ�ال تدبيــر االكشــاك والبســطيات
للســواق العامــة والشــعبية ،وازدادت فــي
ـدادا أ
لتكــون امتـ ً
المناطــق الفقيرة وفي الوقــت الحاضر كـثرت حتى في المناطق
الراقيــة ومنهــا (المنصــور وشــارع فلســطين) ،كمــا كـثــرت فــي
والعظمية.
شوارع أالماكن المقدسة منها الكاظمية أ
ولــم تنجــح جهــود أ�مانــة بغــداد إب�زالــة تلــك االســواق وفــرض
الغرامــات علــى المتجاوزيــن في الوقــت الحاضر ،نظـ ًـرا للظرف
الراهن ولمعاناة أالسر الفقيرة واعتمادها على هذه االكشاك.
غرامات
معــاون مديــر عــام بلديــة الكــرخ المهنــدس علــي خالــد غضبــان
تحــدث عــن أالســواق العشــوائية فــي جانــب الكــرخ فقــال :إ� َّن
أ�ســواق الكــرخ أ�غلبهــا قديمــة منهــا أ�ســواق الشــواكة واالزرملي
والعــاوي ،وبعضهــا تعــود الــى زمــن الدولة العباســية ،وســبب
تواجدهــم علــى ارصفــة الشــوارع هــو أ� َّن أ�صحــاب بعــض المحتا
لديهــم بضاعــة ال تكـفــي مســاحة المحــل لعرضهــا ،فيعمــل على
إ�قامة بســطية أ�مام محله أ�و بالقرب منه ،لتكون متحركة للبيع،
أ�مــا الباعــة المتجولــون في منطقــة العالوي الشــمالي وهم قرب
فشهريا ننظم لهم حمالت وهم غير ثابتين بل متنقلون
المر�ب،
أ
ً
فضال عن أ�ننا
مجدية،
غير
رادعة
غرامة
وفرض
عربات،
ولديهم
ً
وضعنــا بعضهــم فــي الســجن ،كما قمنا بتكســير بعــض عرباتهم
ولكن الوضع السياسي الحالي جعلنا نغض الطرف عنهم ،وفي
منطقــة العــاوي الجنوبــي فقد نظمنــا تواجد الباعــة المتجولين

اشتراكا ورسوم جباية ونظافة.
أو�صبحوا يدفعون
ً
دراسة
َّ
أو�كــد المهنــدس غضبــان أ�ن الغرامــة غيــر رادعــة فهــم فــي كل
حال ،أو�مانــة بغداد لديها
مــرة يذهبــون ثــم يعودون ،وهــذا ليس ً
دراسة لتوفير أ�سواق للباعة المتجولين ،كما قمنا بتطوير بعض
االســواق الشعبية ومنها سوق االزرملي في العالوي والذي يقع
مقابــل ســينما بغــداد ،إ�ذ قامــت بلديتنا إب�نشــاء بوابــة تراثية في
مدخلــه وفيهــا شناشــيل ،والســوق معبــد بطابوق ملــون ليكون
سوقا تراثية.
ً
يضيف :لدينا دراســة لتطوير ســوق أالســماك في الشــواكة ،كما
نظمنا حمالت على ســوق االســماك قرب هيئة التقاعد الوطنية
لكنهم يعودون بحجة أ� َّن المواطن ال يدخل السوق ،بل يشتري
ما يجده أ�مامه ،ومع ذلك ما زلنا ندرس رفع عربات باعة السمك
المتجولين داخل السوق ،وقرب التقاعد نظمنا سوق الشواكة،
أو�قمنا بوابة ومدخل السوق المذكور منذ شهرين فقط".
مركز العاصمة التجاري
تحــدث مديــر عــام بلدية الرصافة رئيس مهندســين أ�قــدم ،أ�حمد
خــوام الســاعدي عــن أالســواق العشــوائية فــي جانــب الرصافــة
للســواق موضــوع مهم ،فقد نشـ أـ�ت
فقــال :االنتشــار العشــوائي أ
هذه االسواق بسبب البطالة والحركة االقتصادية العالية ،ويعد
جانــب الرصافــة المركز التجــاري والصناعي في قلب العاصمة،
لذلــك تكـثــر فيــه مثــل هــذه االســواق ،واهمهــا المنتشــرة فــي
مناطق الشــورجة وشــارع الرشــيد والخالني والســنك والشارع
الجمهوري وساحة الطيران.
وقد دعا مجلس الوزراء الى عدم التعســف مع عشــوائية الباعة،
فبادرنــا لتنظيم هذه االســواق كمرحلة اولى ،وقبل ايام تعرض
مراقبونــا لالعتــداء مــن قبــل بعــض الباعــة الجواليــن ،فبادرنــا
بمســك المنطقــة بقــوة امام مبنــى االمانة فقــام الباعــة بتظاهرة

وان الجانــب السياســي واالقتصــادي ال يســمح بهــذه الظواهــر،
لذلــك اعتمدنــا تنظيمهم كمرحلة اولى والمحافظة على النظافة
جدا عند اكمال
الن الباعــة المتجوليــن يتركون مخلفات كـثيــرة ً
عملهــم ،مــا يشــكل عبــا كبيــرا علــى دوائــر البلديــة ،وتكـثر هذه
الجمــع والعطــل وتنتشــر فــي ســوق الغــزل
المخلفــات فــي أ�يــام ُ
وشــارع المتنبــي وســاحة التحريــر والطيــران ،حتــى يتــم قطــع
الســير خوفـ ًـا علــى المتبضعيــن والباعــة المتجولين ،فــي الوقت
الــذي يجب أ� ْن يكون جهدنــا آو�لياتنا في خدمة المواطن ،وعدم
المحافظــة علــى نظافــة مناطــق تواجــد الباعــة الجواليــن ناجـ ٌـم
عــن عــدم وعي الباعة ،وكونهم بســطاء الحــال وفقراء ،في حين
ان اقســام الوعــي والشــكاوي في دوائرنا تبــذل جهودا كبيرة في
ســبيل تنظيمهم ،ونشــر الوعي البلدي والنظافــة والبيئة العامة
بينهم.
خطط العام المقبل
َّ
أو�وضــح الســاعدي أ�ن إ�نشــاء أالســواق الشــعبية التــي تحدثنــا
عنهــا ،ســتكون من ضمــن خطط أ�خــرى ،منها ترتيب الشــوارع
وبد�نــا بســاحة النصــر باتجــاه ســاحة الخالنــي ،ومــن
العامــة ،أ
ســاحة التحريــر باتجــاه شــارع الرشــيد والمطعم التركــي ،وهذه
كمرحلــة اولــى مهمــة للتطويــر ،وبمســاندة المتظاهريــن تم فتح
هذه المنطقة وشــملت بالتطوير ،وتم فتح الســير والمرور فيها،
والحكومة قد استوعبت مطالب المتظاهرين المشروعة وتشهد
ســاحة التحريــر آالن حملة تطوير و إ�عمــار لمقترباتها ،فقد بدات
عملية اكساء وقشط وترتيب الجزرات الوسطية ،واصالح كافة
التخســفات وحتــى االنــارة الحديثــة بــدات في المنطقــة ،لوجود
تعاون مع وزارة الكهرباء ،فضال عن نصب الحرية الذي ســوف
يخضــع للصيانــة من قبل شــركة متخصصة ،امــا الفندق التركي
فسيتحول الى متحف لثوار تشرين ،وسيكون االهتمام في هذه
المنطقة كونها تقع في قلب بغداد".
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ّ
ُ
حرب الملفات المغلقة!

جاسم الشمري
ّ
ّ
ّ
ذكر لي أ�حد السياســيين العراقيين أ�ن أ�حد رؤســاء
الــوزراء الســابقين كان مــن ضمــن سياســاته فــي
التعامــل مــع أ"�نصــاره وخصومــه" أ� ّنــه يحــاول أ�ن
خاصــة
ويرتبهــا فــي ّ
"زلــة" عليهــمّ ،
يمســك ّ
ملفــات ّ
بهــم ،ويســاومهم بهــا فــي التحالفــات والمزايــدات
والمناقصات وغير ذلك من أ�لوان العمل السياسـ ّـي
المشروع وغير المشروع.
الملفــات بجرائــم القتــل
ويتعلــق أ�كـثــر تلــك ّ
ّ
ّ
واالختطــاف واالعتقــال غيــر القانونــي ،وحصولهــم
على حصص ّ
مالية في الوزارات ،والظفر بنسب من
مختلف المشاريع الحكومية ،وكذلك المشاركة في
عمليات التهريب ،وغير ذلك من الجرائم ال ّ
ّ
نسانية
إ
ّ
ّ
العراقي.
واالقتصادية التي ُيحاسب عليها القانون
تقريبا كانــت هنالك تلميحات من بعض
وقبــل عام ً
ّ
ّ
السياسيين على شخصيات دون ذكر أالسماء ،لكن
ّ
االنتخابي نحو
يبدو هذه أال ّيام (ومع اقتراب السباق
المبكرة
البرلمان ورائســة الحكومة فــي االنتخابات ّ
ّ
بد�نا نسمع بكشف
المقررة في حزيران القادم) أ�ننا أ

لملفــات مخيفة وخطيرةّ ،ربما ســتقلب المشــهدين
ّ
ّ
ال ّ
والسياسي في العراق!
مني
أ
وفــي العاشــر مــن كانــون أال ّول َ 2020ف ّجــر رئيــس
الحكومــة الســبق حيــدر العبــادي قنبلــة ّ
تضمنــت
أ
ّاتهامــات واضحــة لرئيــس الحكومــة الســابق عــادل
مبطنــا لرئيــس المخابــرات
واتهامــا ّ
عبــد المهــديّ ،
الحالي مصطفى الكاظميّ،
حينها ،ورئيس الحكومة ّ
حيث قال إ� ّن الطائرة ال ّ
مريكية التي اغتالت قاسم
أ
ســليماني أو�بــو مهــدي المهندس قرب مطــار بغداد،
حصلت على موافقة ّ
عراقية.
وســارع مكـتــب عبــد المهــدي بعــد ســاعات لنفــي
قاطعا ما تتداوله
نفيا ً
ّاتهامــات العبادي قائال :ننفي ً
عراقية رســميةّ
بعض وســائل العالم من � ّن جهات ّ
إ
أ
قــد �عطــت موافقات علــى طيران � ّ
مريكي اســتهدف
أ
أ
المهندس وسليماني ورفاقهما.
وبالمقابــل تـ ّـم نشــر وثيقــة مسـ ّـربة فــي  13كانــون
أالول  2020علــى مواقــع التواصــل االجتماعـ ّـي
ّ
ّ
تؤكــد
وفــي بعــض الــوكاالت العراقيــة والعربيــة؛ ّ
موافقــة العــراق علــى دخــول ثالث طائرات مسـ ّـيرة

إ�لــى أ�جوائــه ليلــة اغتيــال قائــد فيلــق القدس قاســم
ســليماني أو�بــو مهــدي المهندس ،نائــب رئيس هيئة
ّ
الشعبي.
الحشد
حتى الســاعة في
وكالعــادة بقيت ّاتهامات العبادي ّ
دائــرة الــر�ي والر�ي آالخر دون فتح تحقيق رســميّ
أ
أ
الملفات ،سبق لحكومة
لعبة
الموضوع!وضمن
في
ّ
الكاظمي أ�ن أ�خفقت في تطبيق القانون على بعض
عناصــر الفصائــل ّ
الوالئيــة الذيــن تـ ّـم اعتقالهــم بعد
ّ
صاروخيــة علــى المطــار
محاولتهــم توجيــه ضربــات
والسفارة ال ّ
مريكية ببغداد!
أ
وقــد اضطـ ّـرت الحكومــة لطــاق ســراحهمّ ،
وربمــا
إ
حتــى لتكريمهــم ،بعــد �ن هددوهــا ّ
عالنيــة عبــر
ّ
أ ّ
محاصــرة بنايــة جهــاز مكافحــة إالرهــاب الــذي ّنفــذ
ّ
العمليــة ،ومكـتــب رئيــس الحكومة باعتبــاره القائد
العـ ّـام للقـ ّـوات المسـ ّـلحة ،وهــو الــذي أ�عطــى أ�وامــر
االعتقال!
وضمــن لعبة الملفات �يضا ّتمت قبل يومين عمليةّ
ّ أ ً
ّ
ّ
الجزائري بعد
الخراساني حامد
اعتقال زعيم سرايا
�ن ّ
جرد من منصب قيادة ّاللواء  18التابع للحشــد
أ

ّ
الشعبي ،نهاية أ�يلول الماضي!
قل من  24ساعة ّتم اعتقال علي الياسري
وبعدها أب� ّ ّ
ّ
ّ
أ�ميــن عــام ســرايا الخراســاني ،وغلــق مــا ُســميت
ّ
مقرات مخالفة واعتقال العشرات من الحشد!
فهل ســنكون �مام بداية لمرحلة مواجهات ّ
حقيقية
أ
بين تلك الحشود؟
الملف
حــرب ّ
الملفات فــي العراق تتنامــى ،آو�خرها ّ
ّ
الــذي ُف ِتــح يوم االثنيــن الماضي ،إ�ذ قــررت محكمة
التمييــز منع رئيس حــزب الجماهير أ�حمد الجبوري
أ(�بــو مــازن) من المشــاركة في االنتخابــات المقبلة،
بعد تشــكيله لتجمــع مناوئ لرئيس مجلــس ّ
النواب
محمد الحلبوسي!
ّ
حتــى
الملفــات ستســتمر ّ
وهكــذا يبــدو أ�ن حــروب ّ
االنتخابــات المقبلــة ،وســتطيح بقيــادات كبيــرة،
ّ
وربمــا ســيكون مــن بينهــم رئيــس الحكومــة،
الكاظمــي ،وقــد نكــون �يضــا �مام تصفيات جسـ ّ
ـدية
أ ًأ
لقيادات فاعلة!
ّ
ملفــات بركانيــة
العــراق ُمقبــل علــى مرحلــة حــرب ّ
وقودها جرائم خطيرة ومذهلة!
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نموذج التنمية الياباني وسؤال النهضة العربية ..قراءة في كتاب
بالل التليدي
الكـتــاب" :مســالك التنميــة المركبــة :أالنمــوذج
الياباني والمستقبل العربي"
الكاتب :الدكـتور ناصر يوسف
الناشــر :المعهــد العالمــي للفكــر إالســامي،
الطبعة أالولى 2019
عدد الصفحات312 :
منذ أ�ن طرح شــكيب أ�رســان ســؤاله النهضوي
وت�خــر المســلمون؟"،
"لمــاذا تقــدم الغــرب أ
وط�ة السؤال نفسه،
والعالم العربي ،يئن تحت أ
ســؤال تراجــع التنميــة ،بــل ســؤال االرتبــاك
فــي توســل واســتلهام نمــوذج تنمــوي قــادر على
إ�خراج العالم العربي أ�و أ�حد دوله من التخلف.
والمثير أ�ن النظر لم يتوقف في دراســة النماذج
التنموية التي سلكـتها عدد من التجارب ،وكيف
اجتهدت في بناء تركيبها الخاص ،الذي ساعدها
على تحقيق الصعود واالرتقاء التنموي ،هذا في
الوقــت الــذي كانــت فيه بعــض الــدول الصاعدة
تعيــش الوضعيــة نفســها ،والشــروط ذاتهــا التــي
عرفهــا العالم العربــي ،فنجحت في الوقت الذي
ظل فيــه العالم العربي يراوح المكان ،ويضيف
إ�لــى الئحــة النمــاذج الملهمــة للنهضــة ،دوال
أ�خــرى ،كانــت تتقاســم معهــا مــن قبــل وضعيــة
التخلف وشروط التبعية.
من هذه النماذج ،نخص نموذج اليابان ،وذلك
العتباريــن اثنيــن ،أالول هــو مــا ســبق ذكــره من
تشــابه الشــروط التي انطلق منها لتعبئة نموذج
التنموي مع شــروط العالم العربي .والثاني ،ألن
هــذا النمــوذج ،لم يتنكر لمعادلتــه الثقافية ،بل
جعلها محورا أ�ساســيا من التركيب الذي أ�ســس
له في نموذج التنموي.
لهذيــن االعتباريــن ،تكــون دراســة النمــوذج
التنموي الياباني أ�كـثر فائدة من دراسة النماذج
الغربيــة ،فالنمــوذج اليابانــي قائــم علــى مفهــوم
االتصــال واالمتــداد ،أ�ي أ�ن النمــوذج التنمــوي
اليابانــي ،بنــى ركائــزه مــن غيــر تنكــر لثقافتــه
وخلفيتــه التاريخيــة ،بينمــا النمــاذج الغربيــة،
قائمــة علــى فكــرة القطيعــة مــع الديــن ومــع
التقليــد ،وهــو مــا يبــرر االشــتغال أ�كـثــر بدراســة
النمــوذج التنمــوي الياباني من دراســة النماذج
أالخرى.
والحقيقة أ�ن هذا الموضوع ،كـتب فيه كـثيرون،
حاولــوا االنطــاق مــن هذيــن االعتباريــن ،فــي
دراســتهم للنمــوذج التنمــوي اليابانــي ،ومــا إ�ذا
كان مــن الممكــن اســتلهام بعــض ركائــزه أ�و
مســلكياته التنمويــة فــي بنــاء النمــوذج التنموي
العربــي إالســامي ،لكــن ،كـتــاب الدكـتــور ناصــر
يوســف" ،مســالك التنميــة المركبــة :أالنمــوذج
اليابانــي والمســتقبل العربــي" ،ال يقــل عنهــا

أ�هميــة ،كونــه حــاول التركيــز علــى التركيــب
التنمــوي ،ال علــى النمــوذج بــكل تفاصيلــه ،أ�ي
حــاول تفكيــك مقومات هذا النمــوذج ،والتركيز
علــى الركائــز النســقية التــي بنت هــذا النموذج،
أو�سست له.
التحوالت الصانعة للنموذج التنموي الياباني
يبنــي الكاتــب أ�طروحتــه فــي دراســة النمــوذج
التنمــوي اليابانــي على ثالث ركائــز( :االمبراطور
الرمــز ،والقيــادة الحكيمــة ،والشــعب الطامــح)
أتت�ســس فــي بنيــة نســقية واحــدة ،تســتمدها من
الفكــرة المركبــة بتعبيــر مالــك بــن نبــي ،أ�و مــن
القيم التاريخية الفاعلة ،التي تمتح من الماضي،
المؤسس للوعي الياباني الجديد ،وتصنع الميالد
للنسان الياباني.
الجديد إ
لكن هذه القيم التاريخية الفاعلة ،المجسدة في
التعاليم الكونفوسيوشــية ،لم تكن مجرد عملية
استنســاخ للنموذج التقليــدي ،الذي كان يثبت
ســلطة إالقطاعــي ويبــرر التبعية لــه بطريقة غير
إ�نســانية ،ربما من أ�جل أت�مين اســتقرار سياســي
واجتماعــي موهوم ،و إ�نما كانت عملية تجديدية،
تضمنــت مراجعــة عميقــة لهــذه العقيــدة ،بمــا
للخريــن ،ال مســيطرا
جعــل إالقطاعــي شــريكا آ
عليهــم مســتغال لهــم ،أ�ي تــم إ�عــادة قــراءة
الكونفوسيوشــية ،باســتعادة أ�صولهــا وروحهــا
ومقاصدها ،وبشــكل خاص ،مقصدها الكلي ،في
الــوالء والطاعــة والعمــل والتعاون وبــذل الجهد
من أ�جل عمران اليابان ونهضته وتنميته.
يجــادل الباحــث فــي عالقــة هــذه القيــم بالدين،
وهل لليابان دين ،أ�م ال دين لها ،لكنه يؤول بعد
ذلــك كلــه ،إ�لى أ�ن ســر نجاح النمــوذج التنموي
اليابانــي ،هــي هــذه القيــم ،ســواء كانت مســتندة
فــي أالصــل إ�لــى الديــن ،إ�ن كانــت هــي بنفســها
دينــا يجمــع اليابانييــن ،ويحفزهــم علــى العمــل
وبذل الجهد ،ويوحدهم في مواجهة الصعوبات،
ويحفزهــم علــى الخــروج مــن أالزمــات ،ويقــوي
مناعتهم في مواجهة التحديات،
الركائز الثالث للنموذج التنموي
بنــى الباحــث أ�طروحتــه فــي دراســة النمــوذج
التنموي الياباني ،من استقرائه للمشهد إالنمائي
اليابانــي بعــد إ�صالحــات ميجــي ،الســيما بعــد
النجاحــات التــي حققتهــا اليابــان بعــد الحــرب
العالمية الثانية ،إ�ذ حاول أ�ن يتوقف على البنية
النســقية للنموذج التنموي الياباني ،والتي تقوم
على اشتغال ثالث ركائز ،بشكل وظيفي تكاملي
وتعاونــي .وهــي االمبراطــور والقيــادة والشــعب
(الثالثيــة) ،بتثويــر وتوجيــه مــن قبــل التعاليــم
والقيــم الكونفوسيوشــية فــي قراءتهــا الجديــدة،

إ�ذ يقــوم االمبراطــور بوصفــه رمــزا ميثولوجيــا
وتاريخيــا بوظيفــة المحفــز ،وتقــوم القيــادة بدور
المنســق بيــن االمبراطــور والشــعب ،بحيــث
تمنــع حصول أ�ي حواجز بينهما ،تحول دون أ�ن
يكــون أالداء موجها في االتجاه الصحيح ،فتقوم
بمهمــة النقــل أالميــن لتوجيهــات االمبراطــور،
حتــى يضطلــع الشــعب بــدوره فــي ترجمــة هــذه
التوجيهــات بطريقــة مثاليــة فــي شــكل إ�نجازات
مادية على أالرض.
وال يتحقــق بنيــان هــذا النمــوذج إالنمائــي،
إ�ال بوجــود صفــة ضروريــة فــي الشــعب ،وهــي
الطموح ،فالشــعب الطامح هو الرقم الحاســم،
ألنــه يقــوم بــدور إالنجــاز ،أ�ي ينقــل معادلــة
التنميــة مــن بعدهــا التوجيهــي الثقافــي ،إ�لــى
واقعهــا التاريخــي المتحقق فــي أالرض .فالطاقة
والمقــدرة والجهــد مختزنــة في الشــعب وعمقه،
والرمز والقيادة ،ما هما إ�ال الجزء آالخر من هذه
الطاقة ،إ�ذ تستمد فاعليتها وجودها من الكل.
وهكذا أيت�ســس النمــوذج التنمــوي الياباني على
القيم التاريخية الفاعلة ،وهي ما يسميه الباحث
ببنيــة التنميــة المركبــة ،وتشــكل الركائز الثالثة
نسقها االشتغالي الذي ينقلها إ�لى واقع متحقق،
وذلــك بحضــور ثالثــة أ�بعــاد أ�ساســية :التحفيــز
والتوجيــه (الرمز) والتنســيق ونقــل التوجيهات
وترجمتهــا فــي شــكل
والنجــاز
خطط(القيــادة) إ
المــادي علــى أالرض
(الشعب).
مــا يســتفاد مــن التجربــة
اليابانية
يتوقــف الباحــث طويــا علــى نمــوذج
مالــك بــن نبــي فــي شــروط
الحضــارة ،ويعتبــر أ�ن
خطاطتــه هــي التعبيــر
أالقــوى علــى الــدروس
المســتفادة مــن تجربــة
اليابــان ،الســيما مــا
يرتبــط بــدور الفكــرة
المركبــة لعوامــل
أ�ي
الحضــارة،
إالنســان والتــراب
والزمــن ،أو�هميــة
الفكــرة الدينيــة فــي
إ�قامــة التركيــب
الحضاري بين هذه
العناصــر ،ويعتبر أ�ن
الــدرس الــذي ينبغــي
اســتخالصه عربيــا مــن

النمــوذج التنمــوي اليابانــي ،هــو مركزيــة القيــم
في صناعة النموذج ،أو�ن البدء ينبغي أ�ن يكون
مــن إ�عــادة تقييــم إالنســان ،واحترامــه وحفــزه
و إ�عــادة الكرامــة إ�ليه ،أو�ن المفتاح بيد الســلطة
السياســية ،فهــي الوحيــدة القادرة علــى أ�ن تحل
مشــكلة احترام إالنســان ،أو�نه حالما حلت هذه
المشكلة ،تكون المشكلة إالنسانية أ�سهل.
ال يشــعر الباحــث حيــن يضع هــذه الخالصة أ�نه
ينــزاح عن فلســفة مالك بن نبــي ،وهو الذي بنى
أ�طروحتــه كاملــة بناء علــى خطاطتــه ،فالمفتاح
ليــس بيــد الســلطة فــي خطاطــة مالــك بــن نبي،
تبد� من إالنســان،
و إ�نمــا إ�عــادة تقييــم إالنســان ،أ
أو�ن الســلطة كمــا بيــن مالــك بــن نبــي ذلــك فــي
وجهــة نظــره حــول مفهــوم الديمقراطيــة ،تصير
آ�لية تابعة للمحيط االجتماعي ،أو�ن االستبداد ال
يكون له أ�ي مشروعية في ظل القطع مع نفسية
االستبعاد ،أو�ن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه،
لــم يكــن ليكــون عــادال إ�ال فــي ظل مجتمــع تقوم
امـ أـر�ة فــي وجهــه ،وهــو يخطــب خطبــة الجمعــة
يطلــب تحديد مهور النســوة بعد ما أر�ى تســارع
أالسر في المغاالة في المهور وخاف على النسوة
من العنوسة.
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 : WPهكذا يوظف الموساد أبل
ونتفلكس في تجنيد عمالئه

دار السالم /متابعة
تناولــت صحيفــة "واشــنطن بوســت"
تقريــرا أ�شــارت فيــه إ�لــى دور المسلســات
و"�بل
التلفزيونية على شبكـتي "نتفلكس" أ
تي في" ،في عمليات التجنيد التي يقوم بها
الموساد الصهيوني.
وقالت "واشنطن بوست" في تقرير تابعت
دار الســام ترجمته ،إ�نه وبعد ســنوات من
العمــل الســري لمؤسســة االســتخبارات
ـد� يتصــدر
الصهيونيــة "الموســاد" ،بـ أ
المواقــع العالميــة في الشــهور أالخيرة عبر
والفالم.
المسلسالت أ
ولفتت إ�لى أ�ن شــبكـتي أ"�بل تي في بالس"
عبــر فيلــم "طهــران" ،و"نتفلكــس" عبــر
أ�فــام "الجاســوس" ،روجتــا للموســاد عبــر
عــرض بعض تفاصيل العمليات المنســوبة

لــه ،وبــدال مــن الخجــل رحبــت المؤسســة
الســرية بالتغطيــة إالعالمية والمسلســات
الخيالية.
أو�شــارت الصحيفــة إ�لــى أ�نــه ومــع تطــور
التكنولوجيــا ،باتــت مؤسســة الموســاد،
تتنافــس مــع الشــركات الخاصــة فــي
دولــة االحتــال ،لتجنيــد عمــاء إلدارة
الحــرب إاللكـترونيــة ،مضيفــة أ�نهــا تحــاول
تجنيــد عمــاء لهــا فــي هــذا المجــال ،وبــات
جنــراالت الجيــش الســابقون الذين خدموا
فــي المؤسســة العســكرية ينشــؤون بعــد
التقاعــد شــركاتهم الجديــدة أ�و يعملــون
فــي شــركات أ�خــرى .ولفتــت إ�لــى أ�ن رئيس
الموساد يوسي كوهين ،المقرب من رئيس
الــوزراء بنيامين نتنياهو قام بحملة تجنيد
وزاد مــن العمليــات الخارجيــة ،وزاد مــن

ميزانيــة الموســاد إ�لــى مليــارات الشــواقل
(العملــة الصهيونيــة) ،وذلك حســب تقرير
"ه�رتس" .أو�وضحت أ�ن عمليات
لصحيفــة آ
التجنيــد تكرســت عبــر منصــات التواصــل
االجتماعي ،وتسريب معلومات مضللة عن
"بطوالت الموساد" .وذكر عمالء سابقون،
أ�ن الموســاد شــجع علــى المسلســات
والفــام الســينمائية التــي
التلفزيونيــة أ
قــد تخــدم مصالحــه ،كمــا حــدث مــع فيلــم
"تــوب غــان" لزيــادة ،التجنيد فــي المارينز
أالمريكــي .ونقلــت الصحيفــة عــن أ�فانيــر
أ�فراهــام ،الــذي كان ضابطــا فــي الموســاد
لمــدة  28عامــا ،قولــه إ�ن "كشــف مهــام
وعمليــات الموســاد للجمهــور تدعــم إ�رثنا"،
مضيفـ ًـا أ�نهــا "تتيــح للنــاس الشــعور بالفخر
والتفكيــر فــي الجيــل القادم ،نحــن بحاجة

إ�لى عمالء جدد".
وكان فيلم "ميونيخ" الذي أ�خرجه ســتيفن
ســيبلبرغ صــورة عمــا تريــده الموســاد،
فهــو عــن عميــل أ�رســل لالنتقــام مــن قتلــة
الرياضييــن الصهاينــة فــي ميونيــخ عــام
 1972وقــدم صــورة عن أالثر النفســي على
عمــاء الوكالــة عندمــا يكلفــون بعمليــات
كهذه.ونوهــت الصحيفــة إ�لــى أ�ن االحتــال
يمــارس سياســة "ال تعليــق" علــى عملياتــه
الخارجيــة ،فعلــى ســبيل المثــال رفــض
االعتــراف بالمســؤولية عــن مقتــل فخــري
زاده بطهران.
واســتدركت أ�نــه فــي حــاالت نــادرة اعترف
االحتــال الصهيونــي بعمليــات كما في عام
 2018عندمــا كشــف نتنياهــو عــن مــواد
أ�رشــيفية ســرقت مــن مخــازن فــي طهــران
وتتعلــق بالنشــاطات النوويــة إاليرانيــة.
والفــام جــزءا
وتعتبــر هــذه المسلســات أ
من إ�نتاج يتركز على موضوع الحرب الذي
جعــل " إ�ســرائيل" أ�كبــر مصدر لهــذا النوع
ـد�ت الموجــة فــي عام
مــن المسلســات .وبـ أ
 2010مــع "هاتوفيــم" و"ســجناء الحــرب"
اللذيــن صــورا عــودة ثالثة إ�ســرائيليين من
أالســر فــي لبنان أو�صبحا أ�ساســا لمسلســل
"هومالنــد" أالمريكــي .وفــي عــام 2016
اشــترت نتفكلــس حقــوق بــث مسلســل
"فوضــى" عــن وحــدة مخابــرات تعمــل فــي
الضفــة الغربيــة .وفــي عــام  2019أ�دى
الممثــل اليهــودي البريطانــي ساشــا بــارون
كوهيــن دور العميــل إ�يلــي كوهيــن فــي
مسلسل "الجاسوس".
وفــي آ�ذار /مــارس قالــت أ�ومــا ثورمــان إ�نهــا
ستشــارك في مسلســل "تعميــة" والتي من
المفتــرض أ�ن تكــون معالجــة درامية لقتل
القيــادي فــي حمــاس محمــود المذبــوح في
دبي عام .2010
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اآلخــرة ك ُبعد معرفــي

مصطفى عاشور
يجتهــد العلــم فــي فهــم وتفســير مــوت المخلوقات ،ويــراه فنــاء نهائيا،
فالكائنــات تتحلــل ،وتنشـ أـ� منهــا حيــوات جديدة ،ولكن هل يســتطيع
العلــم أ�ن ينظــر إ�لــى مــوت إالنســان بنفــس الطريقــةُ ،فيســاوى بيــن
إالنســان والبهائم في مصيرها المتالشــي ،أف�رحام تدفع ،أو�رض تبلع،
والبدية؟!
وما بينهما حياة صاخبة بال معنى وال غاية في الخلود أ
آالخــرة ســؤال أت�سيســي ،وشــطبها مــن معرفــة إالنســان ما هــو إ�ال نفي
والجابة
ألهم حقيقة في الوجود ،وترســيخ لفســاد واســع في الحياة ،إ
عن السؤال يحل لغز الموت ،إف�سقاط النهايات من حسابات إالنسان
والخــرة هــي نهايــة النهايــات ،و إ�غفالهــا تبديــد ألهم
هــدر للمســتقبل ،آ
ُ
بالخــرة يغيــر إالدراك للحيــاة
للنســان ،إ
مســتقبل إ
فاليمــان العميــق آ
والموت ،إ�ذ تصبح الحياة مزرعة يجتهد فيها إالنسان ليغرس ما ينفعه
فــي مصيــره القــادم ،ويصير الموت ســبيال للوصــول إ�لى تلــك أالبدية،
ونهاية للمعاناة والشقاء.
عندما يدفن سؤال آالخرة
كان أ�بــو حامــد الغزالــي فــي كـتابــه "كيميــاء الســعادة" يقــول" :القلب
مخلــوق لعمــل آالخــرة طلبـ ًـا لســعادته" ،وتحــدث ديستوفســكي فــي
"الخــوة كارمــازوف" عــن غيــاب ســؤال آالخــرة قائـ ًـا" :هــل
رائعتــه أ
فكرتــم فــي العــدد المــروع مــن الشــباب الذيــن ينتحــرون فــي بالدنا؟
إ�نهم يقتلون أ�نفســهم بال كالم ،دون أ�ن يتســاءلوا عما ســيصيرون إ�ليه
لك�ن مشكلة النفس إالنسانية والمصير الذي ينتظرنا في
بعد الموت؛ أ
الحياة آالخرة أ�صبحت غريبة عن عقولهم ،قد نسوا ودفنوا هذا النوع
مــن االهتمامــات والتســاؤالت منــذ زمــن طويــل" ،والحقيقــة أ�ن دفــن
ســؤال آالخــرة كارثي على مســتوى المعرفــة والحيــاة والمصير ،لذلك
جاء في الحديث الذي رواه الترمذي" :الكيس من دان نفســه ،وعمل
للخرة مــن أ�رقى درجات العقــل ،أو�عمق
لمــا بعــد المــوت"؛ فالعمــل آ
أ�نــواع المعرفــة ،لــذا كان عالم الرياضيات المســلم جيفري النج ،يرى
أ�ن "تطورنــا الروحــي أالخالقــي فــي هــذه الحيــاة مرتبــط بشــكل وثيق
ُ
بالخرة ،إف�نه يتحول إ�لى
بوضعنــا في آالخرة"؛ فعندما يوجــد إاليمان آ
حركــة ومعرفــة في الحيــاة الدنيا تؤثر النفع وتنثــر الخير ،وتبحث عن
السعادة الحقيقية.
رحلة إ�لى آالخرة

اقتــراب إالنســان مــن حافة الموت ومعايشــته لســؤال ما بعــد الموت،
يطــرح قضيــة آالخــرة في ذهنه ،ونشــير هنا إ�لى تجربــة ملهمة لطبيب
المــخ والعصــاب إ�بيــن أ�لكســاندر الــذي أ�مضــى  25مــن عمــره جراحـ ًـا
كاديميا مرموقـ ًـا في الواليات المتحدة ،وتعامل
ومحاضرا أ�
للعصــاب،
أ
ً
ً
مــع أ�شــخاص اقتربــوا مــن المــوت وتعرضــوا لغيبوبــة ،ثــم عــادوا إ�لــى
الحيــاة ،لكــن أ�لكســاندر كان مقبـ ًـا على الحياة بكل مــا أ�وتي من قوة،
ورغم معاينة لحاالت الغيبوبة للمرضى أ�ثناء عمله ،إف�ن سؤال آالخرة
بالمــر ،لكــن
لــم يكــن مطروحـ ًـا عنــده مطلقـ ًـا ،وشــعر أ�نــه غيــر معنــي أ
مــع فجــر العاشــر من نوفمبــر 2008م تغيــرت أالمور ،فقــد تعرض هو
لغيبوبــة ،ووضــع تحت أ�جهزة التنفس ،ليســتيقظ بعد فترة من رحلة
عميقــة أ�ثــرت في وعيه وتســاؤالته ،أف�خذ يطرح ســؤال آالخــرة ،أو�خذ
ـتبا مهمة في هذا الشـ أـ�ن ،منها" :خريطة
يكـتــب عــن رحلته ،أو�صــدر ك ً
السماء :كيف يثبت العلم والدين والناس العاديون آالخرة".
وفــي هــذا الكـتــاب يحــاول مــن خــال تجــارب روحيــة عميقــة لــه
ولشــخاص آ�خريــن أ�ن يؤكــد أ�ن هناك المزيد في الحيــاة والكون أ�كـثر
أ
مــن هــذه الحيــاة أالرضيــة الواحــدة ،فهنــاك حيــاة أ�خــرى بعــد الموت
لمسها هؤالء أو�دركوها ،لذا فهو يقدم الجنة في كـتابه كمكان حقيقي،
وربمــا هــذا الطــرح تســبب في صدمــة للفكر المــادي ،أ�ما كـتابــه آالخر
" إ�ثبــات الجنــة :رحلــة جــراح أالعصــاب إ�لــى آالخــرة" ،فيؤكــد فيــه أ�ن
الصحــة الحقيقيــة ال يمكــن أ�ن تتحقق إ�ال عندما نــدرك أ�ن هللا والروح
حقيقيــان ،أو�ن المــوت ليــس نهايــة الوجــود الشــخصي؛ ولكنــه مجــرد
انتقال لحياة أ�خرى.
"الخــرة ،الحقيقــة الكاملــة :الحيــاة بعــد المــوت" أت�ليــف
وفــي كـتــاب آ
جز�ين ،يؤكد أ�ن هناك حياة أ�خرى بعد
ستيفن مارتن ،وهو كـتاب من أ
ُ
الموت ،وهناك جنة وجحيم ،فموت الجسد يطلق الوعي لعالم عقلي
حقيقــي ،يلجـ أـ� الكـتــاب إ�لــى العلم والفلســفة إلثبات آالخرة واســتمرار
وبر�يــه فـ إـ�ن الوعــي البشــري خالــد ال يفنــى ،ولذا
الحيــاة بعــد المــوت ،أ
فهناك حياة أ�خرى يتحقق فيها هذا الوعي.
أ�مــا كـتــاب "وعــي ما بعــد الحياة" الذي بيــع منه أ�كـثر مــن مليون وربع
المليــون نســخة ،فيقــدم فيــه طبيــب القلب “بيــم فان لوميــل” ،الذي
رائدا حول
أ�مضــى عشــرين عاما في أ�بحاث االقتراب مــن الموتً ،
بحثا ً
مــا إ�ذا كان الوعــي إالنســاني ينجــو مــن مــوت أالجســاد أ�م ال ،وفــي هذا

الكـتــاب يتقاطــع إاليمــان والعلــم للتفكيــر فــي ســؤال آالخــرة ،فيؤكــد
الكـتــاب أ�ن عنــد بوابات الموت يســتمر الوعي البشــري الكامل ،ويرى
لوميــل أ�ن تجــارب االقتــراب مــن الموت هــي تجارب حقيقية وليســت
مجــرد نــوع مــن الخلــل الوظيفي فــي الدمــاغ ،ويؤكد كذلك أ�ن البشــر
شــيء أ�كـثــر من مجرد أ�جســاد ماديــة ،فهناك حياة بعــد الموت ،وكان
لوميــل صــدم المجتمع العلمــي المادي في الغرب عــام  ،2001عندما
نشــر دراســة عــن تجــارب االقتــراب مــن المــوت فــي المجلــة الطبيــة
الشــهيرة "ذا النســيت" ،إ�ذ كانــت أ�ول دراســة علميــة دقيقــة لهــذه
الظاهرة.
كـتاب وعي ما بعد الحياة
والخــرة" أت�ليــف د .جيفــري لونــج فهــو أ�كبــر دراســة
أ�مــا كـتــاب "هللا آ
ميدانية عن تجربة االقتراب من الموت شملت ثالثة آ�الف شخص من
خلفيــات مختلفــة ،ويقــدم الكـتاب أ�دلــة من تلك التجــارب على وجود
حيــاة أ�خــرى بعد تلك الحياة ،إ�ذ تتشــارك الروايــات على وجود خالق
لهذا الكون ،ووجود حياة أ�خرى بعد الموت ،والكـتاب اكـتشاف علمي
مذهل عن آالخرة ،وليس حديثا فلســفيا ،وفي كـتاب "مســتقر الرحلة:
مــا تجــارب االقتــراب مــن الموت والتصــوف التــي تعلمناها عــن معنى
الحياة والمعيشــة" لفيليب بيرما فيورد تجارب لالقتراب من الموت،
ويؤكد أ�ن وجود آالخرة يمكن أ�ن أي�خذ حياتنا إ�لى منحى جديد استنادا
إ�لــى عشــرات المقابالت التي أ�جراها مع أ�شــخاص اقتربــوا من الموت،
للخرة تعد تجربة حقيقية وليست مشاعر صوفية.
وخلص أ�ن رؤيتهم آ
ولعــل مــن أ�روع مــا تكلم عــن أ�همية آالخرة كبعد معرفــي ،ما جاء في
"اليمــان بالحياة آالخــرة نعمة..
تفســير "فــي ظــال القـ آـر�ن" مــن أ�ن :إ
نعمة يفيضها إاليمان على القلب ..نعمة يهبها هللا للفرد الفاني العاني
المحدود أالجل الواســع أالمل ،وما ُيغلق أ�حد على نفســه هذا المنفذ
فاليمان
إ�لى الخلود إ�ال وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أ�و مطموسة؛ إ
بالخــرة –فــوق أ�نه إ�يمان بعدل هللا المطلــق وجزائه أالوفى -هو ذاته
آ
داللــة علــى فيــض النفــس بالحيوية ،وعلــى امتالء بالحيــاة ال يقف عند
حــدود أالرض ،إ�نمــا يتجاوزهــا إ�لى البقاء الطليق الــذي ال يعلم إ�ال هللا
مداه ،و إ�لى المرتقى السامي الذي يتجه ُص ُع ًدا إ�لى جوار هللا.
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البيوت أزرار !
حميد بن خيبش
صــار إب�مكانــك ،وبضغطــة زر واحــدة ،أ�ن تلــج
بيــت أ�ســرة مســلمة دون اســتئذان .ليــس ألن
البيــت غيــر محصــن ،بــل ألن حصانتــه عيــب
فــي زمن االتصال والتســامح ،والقريــة الكونية
الواحدة.
لــم يعــد للخصوصيــة معنــى إ�ال فــي أ�ضيــق
الحــدود؛ أ�عنــي نــداء الغريــزة الــذي ال يــزال
محجوبا عن نظر الخالئق بشكل من أالشكال.
أ�مــا مــا ســوى ذلك فكل مســلم ومســلمة أ�حرار
فــي تحويــل حريتهــم الشــخصية إ�لــى ُفرجــة،
و إ�تحاف المشاهدين بنقل حركـتهم اليومية إ�لى
اليوتيــوب ،وباقــي مواقــع التواصــل االجتماعي
التــي يتعهــد بعضهــا بحمايــة المعطيــات
الشخصية!
نعــم ،صــار إب�مكانــك أ�ن تتابــع الزوجــة فــي
مطبخهــا أ�و غرفــة نومهــا وهــي تعيــد ترتيــب
السرير ،وتقوم أب�عمال النظافة اليومية.
أ�و تتابــع الفتــاة وهــي تتيح لفضولــك أ�ن يقتحم
كل ركن في البيت ،ويرصد كل شاردة وواردة
من سلوك العائلة المحترمة.
بــل جــاز لــك أ�ن ترصــد حتــى حــركات الرضيــع
وبــكاءه ،وتتعــرف علــى كلــب البيــت اللطيف،
والحــرص اليومي على تنظيف برازه العالق في
السجاد.
هــذا الجهــد المحتــدم إلســقاط رمزيــة العالقــة
مكاف�تــه بعائــد
أالســرية ،وهويتهــا وقيمهــا تتــم أ
شــهري ،يتناســب مع حجم المشاهدة اليومية،
ويصبــح حديــث المواقع إاللكـترونيــة .وبالتالي
يؤســس لشــهرة ونجومية ال تعتمد على مواهب
الجر�ة في تحطيــم الصورة،
خاصــة ،باســتثناء أ
وهــز القيم المعنوية التي تشــكل لحمة أالســرة
المســلمة .ســواء مــن حيــث وضعهــا االعتباري
في إالسالم ،أ�و حتى من جهة العوائد والتقاليد
التــي أد�بــت علــى رســم الحــدود ضمــن تعبيــر
شائع مفاده“ :البيوت أ�سرار”.
فــي الجهــة المقابلــة ،تصطــف عشــرات آاليــات
والحاديــث ،والمواقــف النبويــة التــي أ�رســت
أ
بوضــوح قواعد التعامل أالســري ،وحذرت من
مغبــة التفريــط فــي المرجعيــات التــي تضمــن
تماسكه.
فلــو عدنــا إ�لــى القـ آـر�ن الكريم ســنجد من ضمن
ـان عليهــا :العفــة
الفضائــل التــي يربــي إالنسـ َ
واالحتشام ،كما في قوله تعالى(:قل للمؤمنين
يغضــوا مــن أ�بصارهــم ويحفظــوا فروجهم ذلك

أ�زكــى لهــم إ�ن هللا خبيــر بمــا يصنعــون) -النور:
آ�ية .30
واالســتئذان ،كمــا فــي قولــه عــز وجل(:يــا أ�يهــا
الذيــن آ�منــوا ال تدخلــوا بيوتــا غيــر بيوتكم حتى
تست�نســوا وتســلموا علــى أ�هلها ذلكــم خير لكم
أ
لعلكم تذكرون) -النور :آ�ية .27
أ�مــا الحيــاة المحمديــة فلــم تخل مــن توجيهات
ومواقــف تعــزز أالداء أالســري ،وتحميــه مــن
عوامــل الهدم واالضطراب .فــكان موقفه صلى
هللا عليــه وســلم مــن التلصص واســتراق النظر
حازمــا ،لــذا حيــن اطلــع رجــل مــن ُجحــر فــي
إ�حــدى حجــرات زوجاته ،وكان مــع النبي صلى
هللا عليــه وســلم ِمــدرى ُيســرح بها أر�ســه ،قال:
لــو أ�علــم أ�نك تنظــر لطعنت به فــي عينك ،إ�نما
ُجعل االستئذان من أ�جل البصر.
س�له رجل
ونهى عن الدخول على النساء ،فلما أ
فر�يت الحمو؟ قال
من أالنصار :يا رسول هللا ،أ� أ
 :الحمــو المــوت .وبذلــك رســم حــدود التفاعــل
أالســري بما يضمن نوعا من االحتشام والعفة،
ويسد منافذ الريبة والغيرة القاتلة.
بالعــودة إ�لــى الجهــة أالولــى يكـتســي التلصــص
ضــرورة رقميــة ،فتشــرع أالســر أ�بوابها باســم
التحــرر مــن قيــم االنغــاق ،والذوبــان فــي
محيــط إالنســانية العميــق ،حيــث الهاتــف
الذكي ومشــتقاته يعيدان تشــكيل العالقة
أالســرية مــن جديــد ،تحــت شــعار ” غرباء
في بيت واحد ،لكن منفتحون على العالم”.
وبعــد أ�ن كان الحديــث فــي الســابق يــدور
حــول تســلط آالبــاء فــي مواجهــة ســلوك
أالبنــاء ،بتنــا اليوم نعاين شــكوى مزدوجة
مــن البــرود الــذي يعـ ّـم البيــوت ،وصعوبــة
التائم أ�فراد أالســرة حول مائدة واحدة ،دون
أ�ن يكون الهاتف سيد الموقف.
بالضافــة إ�لــى مخاطــره الصحيــة ،ومــا يســببه
إ
االســتخدام المفــرط مــن ضغــط نفســي
واضطــراب فــي المهــارات االجتماعيــة ،فـ إـ�ن
الهاتــف الذكــي يســهم أ�يضــا فــي فقــدان
الخصوصيــة ،و إ�ضعــاف الروابــط
أالســرية .صحيــح أ�ن هنالــك
عوامــل اقتصاديــة واجتماعيــة
أ�فضــت إ�لــى تصدعهــا ،غيــر
أ�ن التواصــل بيــن أ�فرادهــا
لــم يشــهد تراجعــا
كالــذي نعاينــه
اليــوم ،حيث

يلج�
صارت الشــبكات االجتماعية قــوة جذب ،أ
إ�ليهــا أالبنــاء للحــوار وطلــب النصــح وعــرض
المواهــب واالختيــارات .بالمقابــل تراجعــت
مكانــة آالبــاء أو�دوارهــم فــي التوجيه وتشــكيل
القيم ،وبرز ما يشــبه تطبيعا أ�و استســاما أ�مام
سلوكيات تستهين بالحياة أالسرية.
كل مولــود يولــد على الفطرة ،يقول النبي صلى
هللا عليــه وســلم ،ثم أي�تــي دور الوالدين لتغذية
هذه الفطرة أب�ســباب بقائها أ�و انحرافها .بمعنى
أ�ن آالبــاء هــم دعامــة المنظومة أالســرية ،وكل
تفريــط فــي أ�دوارهما ُيولد الضعف والهشاشــة،
الت�كيــد علــى هــذه
ويســمح باالختــراق .إ�ن أ
النقطــة مجــددا ُيســقط التبرير المتعلــق بتغير
الزمان ،وضــرورة التكيف مع متطلبات الحياة
المعاصــرة .فالقيــم ال يمكــن التالعــب بهــا أ�و
تهميشــها ،ألنها شــرط الزم للتفاعل االجتماعي
الســليم .وكل تهــاون أ�و تقصيــر مــن لــدن آالباء
يؤســس النفــات خطيــر
نتابع

اليــوم بعــض تجلياتــه ،ممثلة في ارتفاع نســب
الطــاق ،والتفكك أالســري ،والخيانة ،والقتل
المتبادل بين أالزواج وغيرها..
تحتــاج أالســرة المســلمة اليــوم إ�لــى اســتعادة
ثقافــة االســتئذان ،وخلــق العفــة وتقديــر
الخصوصيــة .فكاميــرا الهاتــف ال تختلــف فــي
شــيء عن عيــن الرجل التي أ�وشــك النبي صلى
هللا عليــه وســلم علــى طعنهــا حيــن انتهكــت
سو� في الحقيقة ،ألنها
خصوصية بيته .بل هي أ� أ
وداخله إ�لى الخــارج الذي
تنقــل أ�ســرار البيــت َ
ال يرحم!
إ�ن حالــة إالشــباع النفســي الزائــف ،والبحــث
عــن التميــز المصطنــع ،همــا عامــان ُيغذيــان
إ�قبــال أالبنــاء علــى تحطيــم العــش أالســري
وتبديــد حرمتــه .ونحــن اليــوم أ�حــوج مــا نكون
إ�لى خطاب يعزز ثقافة إالنجاز الفعلي ،والتميز
القائم على الجهد والمثابرة.
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هل انتهى زمن القلم؟

دار السالم /بغداد /متابعة
"بالنســبة لــي ال أ�ســتطيع كـتابــة حرف واحــد على جهاز
الحاســوب مــن دون تدوينه على الــورق" ،بهذه العبارة
أ�كــدت الطالبــة الجامعيــة ســارة محمــد ( )27عامـ ًـا،
اعتيادهــا علــى الكـتابــة التقليديــة مســتخدمة الورقــة
والقلــم فــي عصر يضــج بالتكنولوجيا وســرعتها التي قد
تقضــي علــى ثقافــة الكـتابــة باليــد التي تعد أ�حــد الفنون
القديمة.

ترويض التكنولوجيا
مــع زيادة التطور و إ�دخــال تقنيات حديثة على أالجهزة
تــكاد الكـتابــة اليدوية أ�ن تختفي علــى الرغم من إ�صرار
البعض على استخدام أالدوات التقليدية في تعامالتهم
اليومية ،السيما كبار السن.
الباحــث االنثروبولوجي د .يحيــى حســين زامل ،بين":
لقد تناولت انثروبولوجيا االتصال ،الوســائل االتصالية
بالدرس والتحليل من ناحية الهدف والوظيفة والدور،
والمــم
ولقــد تابعــت التطــور االتصالــي بيــن الشــعوب أ
مــن خــال دراســاتها لثقافــة االتصــال والتواصل ،وفي
عصــر التنوير أ�حدث اكـتشــاف تقنية الطباعة في القرن
الثامن عشر طفرة ثقافية كبيرة في المجتمع حتى سمي
بعصــر أالنــوار ،وذلــك مــن خــال هــذه أالداة المهمــة
فــي نشــر العلــم و أالدب والفــن والمعرفــة ،وكوســيلة
اتصــال مكـتوبــة انتشــرت في العالم كلــه ،واعقبت هذا
االكـتشــاف ثورة في عالم االتصــاالت من خالل الهاتف
والتلفزيــون بصفتهمــا وســائل اتصــال ســمعية ومرئية،
بعيدا
ولــم تتوقــف االكـتشــافات لهــذا الحــد بل ذهبــت ً
فــي ثورة كونية ورقمية هائلة أ�حالت هذا العالم الكبير
إ�لــى قريــة صغيــرة كمــا يعبرون ،وفــي هذا كله إالنســان
ينتقــل مع هذه االكـتشــافات واالختراعــات الكبيرة من
قالما
طور إ�لى طور ،حتى غدت أ�وراق الطباعة والحبر أ� ً
و(اليباد)،
الكـترونيــة في اجهــزة (الكيندل) و(التــاب) آ
التــي أ�صبحــت بديــا حديثــا عــن الطباعــة والمطبعــة
الكالسيكيتين".
الكـتابة ال َّ
دبية
أ
يؤكــد كـتــاب وروائيــون كـثيــرون قيمــة المســودات
المكـتوبــة بخــط اليد في أ�ي عمل أ�دبي ،أو�همية العودة
اليهــا وتحريرهــا وتصحيحهــا ،ومنــح كل فكــرة طاقــة
تنفــس ووقتـ ًـا لتنضــج على الــورق ،بدال مــن حذفها على
الشاشة الذكية ،فهناك كـتاب مشهورون فضلوا الكـتابة
التقليديــة حتــى عندمــا أ�تيحــت لهــم فــرص اســتخدام
واللة الكاتبة ،ومنهم سيد الرواية العربية
الحواســيب آ
نجيــب محفوظ الذي ثابر على كـتابة رواياته باليد حتى
وفاتــه ،آو�خــرون ومنهــم ،ارنســت همنغــواي ،وفرانــز
كافكا.
الرسائل َّ
الورقية

مــا زال معظمنــا يحتفظ برســائل ورقية تعــود ألحبائنا
ـعورا وهواجــس اختفــت اليــوم من
أو�قربائنــا تحمــل شـ ً
عالمنــا ،إ�ذ كانــت تلك الرســائل أ�كـثــر حميمية وصدقا،
فتقول وداد حســن ( )45عاما":،ضاع جمال الرســائل
الورقية والسبب هو التكنولوجيا فلم يعد لساعي البريد
وجود ،وذهبت مشاعر اللهفة واالنتظار ونحن نشاهده
قادمــا مــع جعبتــه المحملــة برســائل الحــب والشــوق،
أف�صبــح كل شــيء الكـترونيـ ًـا عبــر تطبيقــات جاهــزة
ليســت فقــط لتبــادل المشــاعر بــل لطلــب الوجبــات
الغذائية ،والتسوق لطلب المنتجات والبضائع".
و يشــير صالــح أ�حمــد ( )50عامــا ،إ�لــى أ"�ن فــي العالــم
االفتراضــي نعيــش عزلــة وعالمـ ًـا أ�زرق خلــف شاشــات
هواتفنا المحمولة ،نتبادل الرســائل من دون انفعاالت
ومالحظــة خــط اليــد الــذي يعبــر عــن مشــاعر صاحبــه
وحالتــه النفســية وقــت كـتابتــه للرســالة ،ففيهــا شــعور
مختلــف وعطــر خاص تفتقــده الحداثة ،فتلك الوســيلة
تعيش وتعمر أ�طول".
جماليــة الخط العربي أو�صولــه في تدهور متزايد نتيجة
إلهمالــه ،اذ يحث مدرس اللغة العربية ثامر الســاعدي
علــى " إ�عطــاء أ�هميــة للخــط العربــي والكـتابة بــه ،كونه
يمثــل تاريخــا وحضــارة وفنا راقيا يوشــك علــى االندثار
وذلــك مــن خــال االهتمــام به فــي المــدارس ،وتدريب
التالميذ على الكـتابة باليد والتحدث والكـتابة بالطريقة
الســليمة ،وعــدم اشــغالهم بالوســائل التكنولوجيــة
الحديثــة ،إ�ذ تجســد اللغــة العربيــة قوميتنــا وعراقــة
أ�صالتنا".
فوائد وميزات
وللكـتابــة باليــد فوائــد كـثيــرة يوضحهــا الباحث حســن
حميــد" :تعمــل الكـتابــة اليدويــة علــى تنشــيط الدمــاغ

لكوننــا نســتخدم أ�جزاء متعــددة منــه كـتحريك مناطق
التعلــم والذاكــرة ،والتفكيــر واللغــة ،وتجعلنــا نتذكــر
بشــكل أ�ســرع الحــروف والكلمــات مما لــو كـتبناها على
أ�جهــزة الحواســيب ،وتســاعد علــى زيــادة إالبــداع لدى
الفــرد ،كمــا تعطي فرصــة لمعالجة ما كـتبنــاه وتطويره
و إ�جــراء تعديــل مجــدد عليه ،ما يجعلنــا دائما في تطور
مســتمر ،وتعــزز أالداء المعرفــي وتشــحذ العقــل مــع
التقــدم فــي العمــر فهــي تحمــي مــن التدهــور إالدراكــي،
وهــي بالنســبة للكـثيريــن حــل لمشــكالت مختلفــة ،إ�ذ
يجدونهــا وســيلة لتجــاوز االرتبــاك والخجــل بالرســوم
والشــكال التعبيرية ،ما يجعل
التوضيحيــة والخطوط أ
القضايــا أ�قــل تعقيــدا وتعطــي تركيـ ًـزا أ�كبــر ،وتنظيمـ ًـا
للفكار والمعارف".
أ
َّ
التقليدية
الكـتابة
ومــع اجتيــاح وبــاء كورونــا للعالــم واعتمــاد التعليــم
ـد�ت الكـتابة اليدوية
إاللكـترونــي ازدادت الظاهــرة ،فبـ أ
باالنقراض من المنظومة التعليمية باستخدام أالجهزة
اللوحية وتطبيقات كـثيرة كالزوم.
الموظــف الحكومــي إ�ســماعيل علــي بيــن" :اعتدنــا منــذ
طفولتنا على الكـتابة بالورق والقلم في قاعات الدراسة
وفــي حياتنــا اليوميــة ،لكــن اليــوم التطــور فــرض علينا
استخدام أ�دوات أ�خرى ،وهي الحاسبة والطابعة إلنجاز
المعامالت ومختلف الشؤون الخاصة بالمواطن".
تحمل الكـتابة باليد الهوية المميزة للشــخص ،وبصمته
الخاصــة وفي أالجهزة الحديثــة نفتقد تلك الميزات ،إ�ذ
يؤكــد التربوي عزيز ســامي" :حملت الوثائــق التاريخية
عبــر الســنين بصمــات أ�صحابهــا التي فقدناهــا في زمن
أ�صبحت به كل الخطوط متشابهة ومكررة".
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درجال :أبرمنا في الدوحة اتفاقًا سينهض بمستقبل الكرة العراقية
دار السالم /بغداد
وقــع وزير الشــباب والرياضة عدنــان درجال
اتفاقيــة شــراكة وتعاون مع أ�كاديمية أ�ســباير
القطريــة بهدف التطوير المشــترك واالرتقاء
بكرة القــدم العراقية وعمل إالتحاد العراقي
لكــرة القــدم .وذكــرت وزارة الشــباب فــي
"التفاقية تــم توقيعها مع مدير عام
بيــان ان إ
أ�كاديميــة اســباير إ�يفــان براڤــو ،ونائــب مدير
عــام أ�كاديميــة أ�ســباير علــي ســالم عفيفــة،
وبحضــور نائــب رئيــس الهيئــة التطبيعيــة

للتحــاد العراقــي لكــرة القــدم الدكـتــور
إ
شــامل كامــل ممثل االتحــاد  ،ونوار صادق
مدير مكـتب وزير الشباب والرياضة عدنان
درجــال" .واوضحــت ان " إ�تفاقية الشــراكة
والتعــاون تضمنــت الكـثيــر مــن الجوانــب
المهمــة التــي تتعلــق بكــرة القــدم وكيفيــة
تعزيــز دورهــا بيــن الجانبيــن بمــا يخــدم
اللعبــة وســبل إالرتقــاء بهــا وعمــل وتعاون
االتحادين العراقي والقطري".

ميسي يحسم الجدل حول
امكانية رحيله عن برشلونة

لتركــه ،وبالتالــي ،تراجــع أالرجنتينــي
دار السالم /وكاالت
خــرج قائــد وجنــاح الفريــق أالول عــن موقفــه واســتمر مــع الفريــق مــع
اقتــراب نهايــة عقــده فــي حزيــران
لكــرة القــدم بنادي برشــلونة،
.2021وراوغ ميسي
ليونيــل ميســي ،مــرة أ�خــرى
فــي رده علــى إ�مكانيــة الرحيــل مــن
للحديــث عــن أالزمــة التــي
صفــوف برشــلونة بنهايــة الموســم،
عاشــها قبــل بدايــة الموســم
وقــال" :اليــوم أ�نــا بخيــر أو�شــعر أ�ننــي
الحالــي مــع إالدارة الســابقة
أ�قاتــل بجديــة مــن أ�جــل كل شــيء
بقيــادة جوســيب ماريــا
أ�مامنا ،أ�نــا متحمس ،أ�عرف
بارتوميو.
أ�ن النــادي يمــر
وكان ميســي قــد أ�رســل بالفاكــس
ً
خطابا ً
بوقــت عصيب
رسميا إ�لى برشلونة ،يطلب من
على
خاللــه الرحيل عــن الفريق ولكن كان
هنــاك رفــض قاطــع مــن قبــل إالدارة

لجنة تفتيش تزور العراق

لتقييم ملفه باستضافة خليجي 25
دار السالم /متابعة
عقــد اتحــاد أك�س الخليــج العربــي
اجتماعا في مقر االتحاد
لكرة القدم،
ً
بالدوحــة لمناقشــة االمــور المتعلقــة
بنســخة  25مــن أك�س الخليــج
"خليجي".
وســيعقد االتحــاد عــدة اجتماعــات

للفتــرة مــن  22-20كانــون االول
الجاري ،وذلك لمناقشــة العديد من
الموضوعات وعمل اللجان.
يذكــر أ�ن بطولــة خليجــي  25مــن
المقــرر أ�ن تقــام خــال كانــون االول
 2021أ�و الشــهر الــذي يليــه أ�و وفــق
ما يراه المكـتب التنفيذي.

المستوى
إالداري والرياضــي،
كل مــا يحيــط
ببرشــلونة صعــب
لكننــي أ�تطلــع لخــوض
هذا التحدي".

بشار رسن يفوز بجائزة االفضل
في نهائي دوري ابطال آسيا
دار السالم /بغداد
فــاز نجم المنتخــب الوطني بكرة القدم
بشــار رســن نجــم خــط وســط نــادي
بيرســيبوليس إاليرانــي بجائــزة العــب
للسبوع في نهائي دوري أ�بطال
تويوتا أ
آ�سيا .2020
ورغــم خســارة فريقــه في النهائــي ،قدم
رســن مســتوى مميـ ًـزا خــال المبــاراة،

ليواصــل تقديــم العــروض المميــزة
مــع بيرســيبوليس ،حيــث كانــت نســبة
تمريراتــه الناجحــة  %92مــن أ�صــل 59
تمريرة ،ليجمع  6.2نقطة.
وخــال المباراة ســجل رســن محاولتي
تســديد علــى المرمــى ،وصنــع فرصــة
واحدا من أ�برز
لزمالئــه ،ليؤكــد أ�نه كان ً
نجوم البطولة.

نتائج مباريات اليوم الثالثاء للجولة
العاشرة لدوري الكرة الممتاز .
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جمع الحطب ..مهنة موسمية تنتعش شتاء في غزة
رض
ينطلــق الثالثينــي محمد أ�بو دقة ،مع ســاعات الصباح الباكــر ،باتجاه أ� ٍ
حامال معدات يحتاجها
زراعية مليئة أب�شــجار الزيتون ،جنوبي قطاع غزةً ،
لقص أ�غصان تلك أالشجار لصناعة الحطب.
مــن بيــن مــا يحملــه أ�بــو دقة منشــار كهربائــي لقــص أالغصان ،وفـ أـ�س قديم
لتحويل خشب أالشجار إ�لى قطع صغيرة من الحطب.
هذا الحطب ،الذي يجمعه الشاب الفلسطيني ،يبيعه خالل فصل الشتاء،
مقابل مردود مادي بالكاد يفي لتلبية احتياجات أ�سرته.
وقــال أ�بــو دقــة :إ�نه لجـ أـ� إ�لى هذه المهنة بعدما فقــد أالمل في الحصول على
فرصة عمل بشهادته الجامعية.
أو�ضــاف أ�ن جمــع الحطــب بــات المصــدر الوحيــد لدخله ،ولعامليــن اثنين
يساعدانه في العمل.
أو�وضــح أ�نــه في ظــل الوضع االقتصادي المتردي بقطاع غزة ،إف�ن الشــاب
الفلســطيني بــات يعمــل فــي مهــن ال عالقة لهــا بمجاله الدراســي ،أ�و وضعه
االجتماعي.
ويعيــش فــي القطــاع مــا يزيــد على مليونــي فلســطيني ،يعانون مــن أ�وضاع
اقتصاديــة ومعيشــية مترديــة للغاية جــراء الحصــار إالســرائيلي المتواصل
منذ عام .2007
للحصــاء الفلســطيني أ�ن نســبة البطالــة
وتظهــر بيانــات الجهــاز المركــزي إ
بغــزة بلغــت حتى نهاية الربع الثانــي الماضي ،نحو  %49بعدد عاطلين عن
العمل بلغ  203.2أ�لف.
كمــا يعانــي نصــف ســكان غــزة مــن الفقر ،فيمــا يتلقــى  4أ�شــخاص من بين
كل  5مســاعدات مالية ،حســب إ�حصائية للمرصد أالورومتوســطي لحقوق
إالنسان (مؤسسة حقوقية مقرها جنيف) ،أ�صدرها نهاية يناير الماضي.
ـال ،ونفس طويل
وذكــر أ�بــو دقــة أ�ن مهنة جمــع الحطب تحتاج إ�لى جهد عـ ٍ
وصبــر ،إ�ضافــة لكونهــا تحمــل جانبـ ًـا مــن المغامــرة ،جــراء تفــاوت أ�ســعار
الحطب من موسم آلخر ،واختالف ظروف أالسواق المحلية.

بالشــجار
واســتطرد :في الســابق ،كانت مســاحة أالراضي الزراعية المليئة أ
التــي تحتــاج لتقليم ســنوي واســعة ،حيث كان يخرج منها مائت الســيقان
والجذوع ،التي تتحول بعد قصها لحطب.
واســتدرك :لكــن بفعــل االعتــداءات الصهيونيــة المتكــررة والمســتمرة
عبــر اســتهداف وتجريــف للمناطــق الحدودية ،باتت مســاحات واســعة من
أالراضي الزراعية قاحلة ،وخالية من أالشجار.
أو�وضــح أ�ن أ�جــود أ�نــواع الحطــب هــو الــذي يتــم اســتخراجه مــن أ�شــجار

الزيتــون والحمضيــات ،الفتـ ًـا إ�لى أ�نــه يمتاز بطول مدة اشــتعاله ،وصالبته،
وقدرته على تشكيل الجمر.
ويصــل ســعر الطــن الواحد من الحطب ،في الوقــت الحالي ،إ�لى نحو 176
مريكيا ،فيما كان يزيد سعره قبل سنوات على  300دوالر.
دوالرا أ� ً
ً
أو�رجــع أ�بــو دقــة انخفــاض ســعره إ�لــى عــدة عوامــل ،منهــا ضعــف القــدرة
الشــرائية للمواطنيــن ،وتردي أالوضاع االقتصاديــة العامة ،جراء الحصار
إالسرائيلي المستمر للعام الـ 14على التوالي.

منظمة خيرية تركية تدرب  200امرأة
باكستانية على الزراعة المنزلية

أ�نهت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) ،الخميس ،دورة
امر�ة باكســتانية في مجال البســتنة المنزلية أ�و
تدريبية لـ  200أ
الزراعــة المنزليــة ،وذلــك لتمكينهــن ومســاعدتهن علــى أت�ميــن
ظروف حياتهن المعيشية.
وتضمــن البرنامــج التدريب علــى إ�تقان فنون البســتنة المنزلية
من أ�جل زراعة الخضراوات في مساحات صغيرة.
وفــي ختــام الــدورة ،جــرى تســليم المتدربــات مســتلزمات مــن
أ�جل الزراعة ،وذلك بمراســم أ�قيمت في العاصمة إ�ســام آ�باد،
شارك فيها عدد من المعنيين بينهم منسق "تيكا" لدى إ�سالم
آ�بــاد غوكهــان أ�و مــوت ،ورئيــس هيئــة تنميــة راوالبيــدي طــارق
محمود مرتضى.
وقــال مرتضــى ،فــي تصريــح صحفــي :إ�ن المشــروع بــات محــط
ـيدا
أ�نظــار البلديــات والمؤسســات أالخــرى فــي البــاد ،مشـ ً
بمشــروع البســتنة المنزليــة الــذي أ�طلقتــه "تيــكا" فــي يونيــو
الماضي.

أو�شــار مرتضى إ�لى أ�ن النســاء المشــاركات في البرنامج يتدربن
على زراعة الخضراوات العضوية في شرفات المنازل وحدائقها.

أو�وضــح مرتضــى أ�ن المشــروع يرمــي لدعــم تمكيــن المـ أـر�ة،
ومساهمة النساء في اقتصاد أالسرة.

