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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

جيشنا العراقي الباسل:

 100عام من الفــــخر واالنتـــــصار

دار السالم /بغداد

تقــدم الحــزب اإلســامي العراقــي بالتهانــي والتبريــكات،
بمناسبة ذكرى أت�سيس الجيش العراقي المائة.
ووصــف الحــزب فــي تهنئته هــذا اليوم بانه محطــة الفخر،

االف

ت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

وانطالقة ســجل التميز والشــجاعة العراقية التي تجسدت
خــال أالعــوام الماضيــة .كمــا ودعــا للحفــاظ علــى ســجل
المكـتســبات التــي حققهــا جيشــنا الباســل ،وااللتــزام
مبتهال إلــى المولى
بالمهنيــة التــي توجــت محطاتــه الثــرةً ،

عــز وجــل ان يحمــى العــراق ،ويرحــم شــهداء الوطــن
أالبرار ،ويســير بوطننا نحو بر أالمان واالصالح والتغيير
المنشود.

الوطن ...واتجاه البوصلة السياسية

تتصاعــد حــدة الخطابــات بيــن الــدول ،وتشــيد أالزمــات ،ثــم تخبــو ويتــم
التصالح بعد أ�ن تحقق مصالحها وتلبي احتياجاتها.
وبين الخالف والصلح تشن حمالت اعالمية ،وتستخدم أ�دوات تحترق في
راض واوطان لتكون محرقة هذا الصراع!!
ظله ،أو� ٍ
أف�ين نحن من ذلك؟
وإلى متى يبقى العراق ساحة لتصفية الحسابات؟!!
لقــد شــاهد العالــم أ�جمــع كيــف انتهــت أالزمــة الخليجيــة ،بعــد ســنوات مــن
الخالفــة ،وكيــف أ�ن حــرص الــدول علــى مصالحهــا هــو معيارهــا فــي ادارة
دفــة النــزاع ،وفــي ذلــك درس مهــم للطبقة السياســية في العــراق أ�ن تراعى

مصالــح الوطــن ،أو�ال تقــدم عليهــا أ�يــة مصلحــة أ�خــرى مهمــا كانــت المغريات
أ�و االنتماءات.لقــد عانــى العــراق منــذ عــام  2003وإلــى يومنــا هــذا المشــاكل
والزمات الواحدة تلو أالخرى ،وال يختلف اثنان على ان واحدة من أ�سباب
أ
الصــراع التدخــات الخارجيــة ،ولقــد كررنــا دومـ ًـا ان قوتنــا الخارجيــة،
وســيادتنا الوطنيــة ،مرهــون بقــوة بيتنــا الداخلــي ،وتماســك مجمعتنــا،
ورسوخ االنتماء لهويتنا العراقية التي أ�صابها الضرر بفعل أالحداث الجسام
التــي مــرت علــى بلدنا.الوهــا قــد حــان أالوان لتصحيــح المســار ..وتعديــل
البوصلة ،واالنتخابات على أالبواب:
•لنوحد مشاريعنا وخطابنا وتوجهاتنا باتجاه مصلحة الوطن...

مجددا على أ�سس الوالء واالنتماء للعراق ال غير...
•لنؤسس دولتنا
ً
•لنبنــي عالقاتنــا الخارجيــة مــع كافة الدول بال اســتثناء على معيــار االحترام
المتبادل ،والحرص على المصلحة الوطنية قبل أ�ي شيء آ�خر..
وسياسيا
فكريا
•ولنحصن مجتمعنا من كافة آالفات أ
والمراض التي تهددها ُ
ً
خالقيا ..
ومجتمعيا أو� ً
ً
بعيدا عن أ�رضنا
يلتمسونه
وا
بد�
الذين
اجيالنا
مستقبل
اجل
•ولنعمل من
أ
ً
بد� الغموض يلف مصائرهم.
بعدما أ
ودعواتنا أ�ن يوفق هللا كل المخلصين لخدمة العراق وشعبه العزيز.
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رئيس الجمهورية يشترط ثالثة أمور لبناء
جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكرية

دار السالم /بغداد
هن� رئيس الجمهورية برهم صالح ،الجيش
أ
العراقي بمناســبة الذكرى المئة ألت�سيسه،
وفيمــا أ�كــد أ�ن قوتــه تمثــل هيبــة الدولــة،
اشــترط ثالثــة أ�مــور لبنــاء جيــش وطنــي
مؤمن بعقيدته العسكرية.
وقال صالح في بيان صحفي ،إ�ن قوة وهيبة
الجيش وتطوير صنوفه المسلحة تمثل قوة
وهيبة الدولة الحارســة والخادمة لشعبها،
الفتا إ�لى ضرورة أ�ن يبقى الجيش مؤسســة
ً
وطنيــة دســتورية حامية للســيادة والوطن
ال أ�داة بيد االستبداد والدكـتاتورية.

أو�كــد أ�ن االنتصــارات التــي تحققــت علــى
إالرهــاب بفضــل التعــاون والتكاتــف
بيــن الشــعب والجيــش ومختلــف صنــوف
القوات المســلحة من البيشــمركة والحشد
الشــعبي أو�بناء العشائر ،تستدعي مواصلة
الجهــود لبناء جيــش وطني مؤمن بعقيدته
العســكرية ورسالته في الدفاع عن الوطن
وحفــظ الســيادة ،وهــذا لــن يتحقــق مــا لم
يتــم ضبــط الســاح المنفلــت ،وحصــر
الســاح بيد الدولة ،وتعزيــز التكاتف بين
مكونات الشعب.

الثقافة تستعد إلعادة افتتاح
المتحف العراقي

األمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث آليات
منح سمات الدخول خالل النافذة الواحدة

دار السالم /بغداد
تســتعد وزارة الثقافــة والســياحة واالثــار إلعــادة افتتــاح
المتحف العراقي امام الجمهور بعد غلقه لعشرة أ�شهر.
أو�وضــح مديــر االعــام في هيئة االثــار والتــراث بالوزارة،
حاكــم الشــمري ،ان اعــادة االفتتاح أت�تــي من اجل اعادة
الحياة للمتحف ونشــر التــراث العراقي والتردد عليه من

مبينا ان اغالقه استمر لمدة عشرة اشهر
قبل المهتمينً ،
بســبب جائحــة كورونــا ،االمــر الذي ســيحتم علــى الهيئة
بالجــراءات الوقائيــة للجائحــة والتشــديد علــى
االلتــزام إ
الزائرين بارتداء الكمامات واســتخدام المعقمات ،فضال
عن تعفيره بشكل مستمر لضمان عدم انتشار الوباء بين
المرتادين.

دار السالم /بغداد
أ�فــاد مصدر في الشــرطة ،أب�ن خمســة أ�شــخاص قتلوا
جــراء مشــاجرة علــى قطعــة أ�رض فــي منطقــة الدورة
جنوبي بغداد.
ـجارا اندلــع صبــاح اليــوم ،فــي
وقــال المصــدر ،إ�ن شـ ً
حــي البوعيثة التابــع لمنطقة الدورة ،جراء نزاع على
الحقا الستخدام
مبينا أ�ن الشجار تطور ً
قطعة أ�رضً ،

دار السالم /بغداد
بحثــت لجنــة أالمــر الديوانــي رقــم ( )41لســنة ،2020
فــي أالمانــة العامــة لمجلس الــوزراء ،تســهيل إ�جراءات
منح ســمات الدخول وتبســيطها خالل النافذة الواحدة
آ�ليــات التنســيق بيــن المؤسســات ذات العالقــة كافــة
لتنفيذ المهمات الموكلة اليها.
وذكــر بيــان صحفــي ،انــه اســتعرضت اللجنــة اثنــاء
اجتماعهــا أالول المنعقــد فــي دار الضيافــة فــي بغــداد
مجمــل الســياقات الســابقة المتبعــة لمنــح ســمات
الدخــول لمختلــف الوافديــن ،مؤكديــن أ�هميــة اعتمــاد
مشــروع النافــذة الواحــدة إاللكـترونيــة الــذي ســوف
الت�شــيرات
السالح الخفيف ،ما أ�سفر عن مقتل خمسة أ�شخاص .يســهم بتحقيــق انســيابية أ�علــى فــي منــح أ
وتجــاوز الحلقــات الزائدة دون الحاجــة الى المراجعات
المعتــادة ،فضــا عــن تنســيق الجهــود بيــن الجهــات
الحكومية خالل القنوات إاللكـترونية.
وتابــع البيــان ،ان لجنــة أالمــر الديوانــي المذكــورة آ�نفــا
شــكلت برائســة مديــر عــام دائــرة المراســم فــي أالمانــة
العامــة لمجلــس الــوزراء وتضــم فــي عضويتهــا ممثليــن
عــن وزارات (الخارجيــة ،الداخليــة ،الثقافــة) و جهــاز

مشاجرة على قطعة أرض تنهي
حياة خمسة أشخاص في بغداد

المخابــرات الوطنــي وانيــط باللجنــة خمــس مهمــات
بالتي:
تمثلت آ
تســهيل منح ســمات الدخــول ورفع الحلقــات إالضافية
من خالل النافذة الواحدة .
تســهيل طلبــات منــح ســمات دخــول زيــارة العتبــات
المقدســة للجهــات مقدمــة الطلــب بالتنســيق مــع هيئة
السياحة /دائرة المجاميع السياحية
تسهيل منح سمات دخول اعتيادية أ�و متعددة وطارئة
والطبــاء والمستشــارين العســكريين
أ�حيانــا للخبــراء أ
والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن خــال مفاتحــة رئيس
اللجنة على وفق القانون والتعليمات النافدة
والجهــزة والمعــدات الطبيــة
تســهيل دخــول أالدويــة أ
المهــداة للجهــات العراقيــة المختصــة والمنظمــات
والطبــاء
غيــر الربحيــة المســجلة العاملــة فــي العــراق أ
المتطوعيــن القادميــن لخدمــة الزائريــن علــى وفــق
القانون والتعليمات النافدة
دراســة المشــاكل والمعوقــات فــي النافــذة الواحــدة
و إ�يجاد الحلول العاجلة لها.

الخميس
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مبادرة أم لزوم الخطاب

بقلم :صالح الدين يوسف
قبــل ايــام خاطــب الســيد رئيــس الجمهوريــة
الشــعب العراقــي ،قــال فــي اهــم مــا قــال ان
المســار الحالي أت�كد فشــله وان البــد من اعادة
بنــاء (عقــد اجتماعــي) ينقــذ البلــد مــن التفكك
واالنهيار.
الحقيقــة انــي ال اتفاعــل مــع السياســة وال
طروحاتهــا ،لكــن كمواطــن قلــق مــن وضــع
البــاد لكونهــا وطنــه ووطــن اجــداده واحفاده
فــان طــرح كهــذا هــو كالم يخاطــب المنطــق،
رغــم ان طرحــه شــفويا من مســؤول كبير دون
آ�ليات ورؤية يقبل احتماالت.
االول :انهــا دعــوة للسياســيين والنخــب بــان
يتفاعلــون مــع هــذا التشــخيص والحديــث عنه
والر�ي االخر.
الر�ي أ
من باب أ
الثانــي :يدلــون بدلوهم في بناء تفصيلي ووضع
رؤيــة ومســار وصيــغ اداريــة للدولــة المقتــرح
االتفــاق عليهــا مــن جديــد والتهيئــة لدســتور

جديد على اسس المواطنة والبناء
الثالــث :ان لديــه فعال رؤية متكاملــة او واعدة
تحتاج الى تنقيح او اتفاق وكالم سيادته دعوة
لالســتفهام بغية وضع االطر الرصينة للدخول
مرحلة التوضيح والقرار.
وســواء كان هذا او ذاك او كذا من االحتماالت
مــن تشــخيص ال اظنــه غيــر مــدروس طرحه او
انــه محــض كالم وشــعارات ،ال يهتــم لها الراي
العــام لتختفــي ،فــان عوتــب بعــد نهايــة فتــرة
رياسته يقول قلنا وطرحنا فلم نجد ال اعتراض
وال موافقة وال تصفيق وال حتى احتجاج.
الحقيقــة هنالك صمــت والصمت ليس موافقة
او نكــران وانمــا هــو تعبيــر عــن حالة يــاس من
االصــاح؛ وقناعــة مــن طــرف آ�خــر ان هــذا هو
الصــواب ،وهــذا خطــر كبير كعيــن العاصفة او
هدوء البرية قبل ان ينفجر البركان.
ماذا سيكون العقد االجتماعي:
هــذه الدعــوة فرصــة لمــن ال يعلم إلبقــاء االمل

بالصــاح قبــل اليــاس واالنجــرار الــى مخاض
إ
التغيير ،ولكن كيف؟
•اهــو بانســحاب الطبقــة المســببة للكــوارث
وهذا امر كله امنيات وال اظن سيحصل
•هل هو اتفاق على وقف الفاسدون لفسادهم
ذاتيا وهذا ضد معطيات تعود النفس البشرية
علــى الســلوك الصحيــح او الشــاذ وتكيفها معه
انه الصواب واالمثل؛ فترى ان اسباب الفشل
تلقى على الخارج او المجهول.
•ام االتجــاه لصيغــة اداريــة في الحــل والكالم
تمهيــد إلنشــاء واليــات كونفدراليــة مالــم يــك
هنالك تقسيم واضمحالل.
الــم تـ ّـر مــن يقــول دعونــا نتــرك االحتمــاالت
ون�تي الــى الممكن منها
الحالمــة فــي االصــاح أ
ان كنــا نصــر ان ال تغييــر فــي المشــهد العــام
ونقــول ان احتمــال الكونفدراليات وارد لكيال
تضيــع البــاد بمحاولــة الهيمنــة مــن طــرف
ومعارضتهــا مــن طــرف آ�خر فامتصــاص موارد

البالد بشرية وطبيعية وهدرها.
اال ان مــوارد البــاد الريعيــة تقــف بالضــد مــن
هذا ما لم يوضع نظاما اداريا مبســطا وتكافليا
لتخفيــض كلــف ال داع لها من وظائف شــكلية
تســتنزف المــوارد وتســاهم فــي ضعــف فــرص
اعمار البالد وتطورها المدني والعمراني.
او لعــل مــن يفكــر باتجــاه تقســيم البــاد مالــم
تنهــى الخطــط التــي تقلــق البلد الــذي وضعت
حــدوده فــي ســايكس بيكــو كوطــن متكامــل
لــه قــدرة علــى بنــاء ذاتــه مــع مــا بــه من مــوارد
وطاقات ،وهنا تسكب العبرات.
المبادرة هذه حتى لو كانت كالما انشائيا عابرا
تمســكوا بهــا لتحافظــوا علــى العــراق بكليتــه،
ولتضعــوا جانبا ما مضى بســلمية واريحية فان
الدجاجة التي تستخرجون بيضها الذهبي قبل
ان تضعه ،آ�خذة باالحتضار.

4

من االقليم
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حكومة إقليم كوردستان تستحدث منصبا
جديدا وتمنحه لهذه الكتلة

دار السالم /أ�ربيل
اكــدت عضــو برلمــان كوردســتان عــن كـتلــة حركــة التغيير كولســتان
سعيد تصويت النواب عن كـتلتها لصالح مرشح منصب وزير الثروات
الطبيعية في حكومة االقليم كمال اتروشي في الوقت الذي افصحت
بــه عــن اســتحداث منصــب صنــدوق الــواردات النفطيــة ،ومنحــه
لحركـتها.
وقالــت ســعيد فــي مؤتمر صحفي عقدتــه اليوم في مبنــى البرلمان ،ان
الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها كانت تخلو من منصب وزير الثروات
الطبيعية ،وطالبنا ســابقا بملء هذا الشــاغر واجراء تتغير على شكل
الوزير والوزارة.
وعن منصب صندوق الواردات النفطية قالت سعيد ان سيتم تقديم
مرشــح من حركة التغيير لهذا المنصب قريبا الى برلمان كوردســتان
لينال الثقة اال انها رفضت االفصاح عن اسمه.

بينهم كورد ..شرطة أربيل تستقبل عشرات
الشكاوى ضد المعتدين على السائحين

دار السالم /أ�ربيل
اكدت مديرية شــرطة محافظة أ�ربيل ،تلقيها عشرات
الشكاوى من المواطنين المتضررين من االعتداءات
التــي وقعــت ليلــة أر�س الســنة  .2021وقــال مديــر
اعــام شــرطة أ�ربيــل هوكــر عزيــز؛ أ�ن مديرية شــرطة
أ�ربيــل تلقــت عشــرات الشــكاوى الخاصــة بحادثــة
االعتداء على الســائحين في ليلة أر�س الســنة ،مشيرا
إ�لــى أ�ن عــدد المتهمين الذين تــم إ�لقاء القبض عليهم

بلــغ  16متهمــا .أو�ضــاف عزيــز أ�ن الدعــاوى المقدمــة
ال تقتصــر علــى الســائحين العــرب ،بــل أ�ن عــددا مــن
مواطنــي اربيــل ايضــا تضــررت ســياراتهم وتعرضــوا
لالعتــداء وقامــوا بتقديــم شــكاوى ضــد المتهميــن.
أو�شــار إ�لــى أ�ن عــدد الشــكاوى يقــدر بالعشــرات وهي
مســتمرة لغايــة آالن ،الفتــا إ�لــى أ�نــه اليــوم ايضا تقدم
عدد من المواطنين بالشكوى ضد المعتدين.

األول كوردستانيًا وعراقيًا ..كهرباء االقليم
تنفذ مشروعا لتوليد  100ميغاواط في دهوك
دار السالم /دهوك
اعلنــت وزارة الكهربــاء فــي
حكومــة اقليــم كوردســتان،
القيــام بتنفيــذ مشــروع
الهايدروبــاور لتوليــد 100
ميغــاواط مــن الكهربــاء فــي
ناحيــة ديرالــوك بمحافظــة
دهــوك عــن طريق االســتفادة
مــن القــرض اليابانــي بمبلــغ
 129مليــون دوالر ،مشــيرة
الــى خطــة مســتقبلية لبنــاء
ســد على الزاب االعلــى لتوليد
 300ميغــاواط مــن الكهربــاء
باالســتفادة مــن المــاء.
وجــاء فــي بيــان للــوزارة  ،ان
الوزيــر كمــال محمــد صالــح،
تفقــد مشــروع الهايدروبــاور

الكهربائــي في ناحيــة درالوك
في قضاء العمادية ،معلنا عن
أ�نــه المشــروع االول في اقليم
كوردســتان والعــراق .وقــال
الوزير صالح في مؤتمر صحفي
فــي ناحيــة ديرالــوك ،انــه تــم
العمــل فــي هــذا المشــروع

علــى القــرض اليابانــي وبمبلــغ
مقــداره  129مليــون دوالر
 ،مشــيرا الــى ان العمــل فيــه
مــازال مســتمرا وســيوفر 37
ميغــاوات مــن الكهربــاء فــي
المنطقــة وتــم تنفيذ  %37منه
من قبل شركـتين إ�يرانيتين.

مصرع وإصابة  4أشخــاص
بحادث عنيف في كالر

امر�تين وهما (منار سوما
دار السالم /السليمانية
ان الحادث اســفر عن مصرع أ
أ�علنــت مديريــة شــرطة كرميــان فــي اقليم كوردســتان ،ســيروان) من مواليد  2011و(عائشــة خورشــيد احمد)
امر�تيــن واصابــة شــخصين آ�خريــن فــي من مواليد  ،1962واصابة شخصين آ�خرين بجروح.
عــن مصــرع أ
حادث مروري نجم عن تصادم عنيف بين سيارتين في
قضاء كالر إب�دارة كرميان.
وجــاء فــي بيان للمقدم الحقوقي علي جمال قدوري من
اعالم شــرطة كرميان ،الحادث وقع في شــارع بشــدينه
فــي قضــاء كالر بيــن ســيارتين احداهما من نــوع تويوتا
مشيرا الى
بيك اب والثانية من نوع نيسان ميني باص،
ً

اربيل تحل مشكلة تراكم النفايات
دار السالم /أ�ربيل
اعلنــت رائســة بلديــة اربيــل عاصمــة اقليــم
كوردســتان ،عــن معالجــة رفــع النفايــات التــي
تراكمــت فــي أ�حيــاء أو�زقــة المدينــة ،بســبب انتهاء
عقد الشركات المكلفة برفع النفايات.
وقــال مســؤول اعــام البلديــة ،ســيامند كريــم ،فــي
تصريــح صحفــي انــه بســبب انتهاء عقود الشــركات
التــي تقــوم برفــع النفايات فــي حدود بلديــة اربيل،
واســتياء الســكان مــن تراكــم النفايــات فــي عــدد
مــن االحيــاء واالزقــة ،تــم التوصــل إ�لــى حــل لهــذه
المشــكلة .وبيــن كريــم انــه تــم التعاقد مع شــركات
جديــدة تتولى رفع النفايات فــي االحياء التي انتهى
عمــل الشــركات الســابقة فيها ،مؤكدا انــه تم تالفي
المشــكلة حاليــا بســرعة قصوى ورفــع النفايات في
اغلب المناطق التي عانت من تراكمها.
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أزمة طاقة جديدة بسبب الغاز اإليراني ..تركيا
تدخل على الخط وحراك الستجواب وزير الكهرباء
دار السالم /بغداد
تصاعــدت حــدة أ�زمــة الطاقــة الكهربائيــة
فــي العاصمــة بغــداد ،وبعــض المحافظــات
الوســطى ،بعــد أ�ن قلصــت إ�يــران الصــادرات
الغازيــة ،إ�لــى خمســة مالييــن متــر مكعــب في
اليوم بعدما كانت تبلغ خمسين مليونا بسبب
عدم دفع ديون مستحقة ،فيما ذكر برلمانيون
مساع إلقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش
عن ٍ
بسبب التلكؤ الحاصل في ملف الطاقة.
وقــال مصــدر فــي مجلــس النــواب ،إ�ن اتفاقـ ًـا
مبدئيـ ًـا جــرى بيــن الكـتــل السياســية الكبيــرة
علــى إ�عــادة النظــر بعــدة وزراء فــي حكومــة
الكاظمــي ،أو�برزهــم وزيــر الكهربــاء ،خاصــة
عقــب أالزمــة أالخيرة وتردي واقــع الطاقة في
بالضافــة إ�لــى وزراء آ�خرين ،حيث تم
البــاد ،إ
اتفــاق كـتــل دولــة القانــون ،وتحالــف الفتــح،
أو�طراف من تحالف القوى العراقية ،والجبهة
العراقية.
إ�جراءات أ�خرى
أو�ضــاف المصدر ،الذي طلب إ�خفاء هويته ان
أالســئلة التــي تواجــه وزيــر الكهربــاء ،ليس في
مؤخرا ،بل تشــمل
ملــف تــردي واقع الكهرباء
ً
جملــة إ�جــراءات كان مــن المقــرر أ�ن يســتمر
العمل بها ،عقب تســلمه الــوزارة ،لكنه أ�وقف
بعضهــا ،وتجاهــل أالخرى ،وهــو ما أ�ثار غضب
بعــض الكـتــل التــي اعتبــرت تلــك إالجــراءات
تلحق الضرر بالكهرباء الوطنية ،بشكل عام.
أو�بلغــت إ�يــران وزارة الكهربــاء العراقيــة

بشــكل رســمي ،أالحد الماضي ،أ�نها ســتخفض
إالمــدادات مــرة أ�خــرى إ�لــى ثالثــة مالييــن متر
مكعــب ،فيمــا حــذر المتحــدث باســم وزارة
الكهربــاء ،احمــد موســى مــن أ�ن التخفيــض
ســيجعل مــن الصعــب توفيــر الكهربــاء فــي
العاصمة بغداد ومنطقة الفرات أالوسط.
كمــا أ�علنــت وزارة الكهربــاء ،فقــدان 6000
ميغــاواط من الطاقة الكهربائيــة نتيجة إ�يقاف
إ�مدادات الغاز إاليراني ،وهو ما أ�وقف محطات
القــدس الحراريــة ،والصــدر الغازية ،وبســماية
فــي بغــداد ،والمنصوريــة فــي محافظــة ديالى،
بالتزامن مع قيام الوزارة بصيانة عدد آ�خر من
المحطات ،أالمر الذي تسبب في تراجع إ�نتاج
الطاقــة الكهربائية إ�لى مســتويات غير معهودة
منذ سنوات عدة.
سنويا
هدر أ�كـثر من  2مليار دوالر ً
ويقول عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان
ـنويا
العراقــي أ�مجــد العقابــي إ�ن البلــد ينفق سـ ً
أ�كـثــر مــن  2.2مليــار دوالر مــن اســتيراد الغاز
مــن إ�يــران ،معتبـ ًـرا أ�ن الحــل أالفضــل هــو
حقلي عكاز والمنصورية الغازيين في
استثمار َ
محافظتي أالنبار وديالى.
ويضيــف :هنــاك ســوء إ�دارة أ�دى إ�لــى عــدم
اســتثمار حقــول الغــاز العراقيــة العمالقــة،
ال ســيما المنصوريــة وعــكاز اللذيــن تصــل
نقــاوة الغــاز فيهمــا إ�لــى  97فــي المئــة ،بينمــا
الغــاز إاليرانــي نســبة الشــوائب فيــه عاليــة مــا
يضطــر الفنييــن إ�لــى تنظيــف الفالتــر الخاصــة

بالمحطــات الكهربائيــة �ســبوعيا”ّ ،
ويبيــن
أ
ً
العقابــي ان الجانــب إاليراني يحتــاج إ�لى الغاز
في فصل الشتاء.
وعلــى وقــع أالزمــة الحاليــة ،عقــد وزيــر الطاقة
إاليرانــي رضــا أ�ردكانيــان ،مباحثــات موســعة
مــع المســؤولين فــي العاصمة بغــداد ،ورئيس
الحكومــة مصطفــى الكاظمــي ،االثنين ،بشـ أـ�ن
المس�لة بين الطرفين.
حلحلة أ
أو�فــاد مكـتــب الكاظمــي ،بـ أـ�ن إ�يــران تعهــدت
باســتئناف إ�مــدادات الغــاز إ�لــى البــاد بشــكل
عاجــل ،لتوفير الوقود لمحطات إ�نتاج الطاقة
الكهربائية.
زاوية أ�خرى
بــدوره ،يــرى الخبير في شــؤون الطاقة ،حمزة
الجواهــري ،إ�ن الســبب الحقيقــي وراء توقــف
الغــاز القــادم مــن إ�يــران ،هــو عمليــات تراكــم
الجليد في أ�نابيب نقل الغاز ،ما يعني الحاجة
ـيرا إ�لــى أ�ن إ�يــران تقبــل على
إ�لــى صيانتــه ،مشـ ً
بالجــل،
الــدوام مــن العــراق مسـ أـ�لة الدفــع آ
صحيحا مــا ُيقال بـ أـ�ن توقف الغاز
لذلــك ليــس
ً
مــن إ�يــران جــاء بســبب الديــوان ,وهــذه حجــة
واهية.
أو�ضــاف أ�ن العــراق ال يمتلك الغاز المخصص
لتشــغيل المحطــات لغايــة آالن ،لكننا نمتلك
الوقــود الســائل ،أب�نواعــه ،وهــي بحاجــة إ�لــى
فضال
عمليــات تحوير ،وهذه أت�خذ ً
طويالً ،
وقتا ً
عــن عــدم وجــود المعــدات الكافيــة للتحويــر،
واشــك فــي هذه المسـ أـ�لة ،وفي حــال حصلت،

إف�نهــا ســتكون مخصصــة لعدد مــن المحطات
فقط.
مــن جهتــه ،أ�كــد عضــو لجنــة الطاقــة غالــب
محمــد ،أ�ن العــراق لــم يســتفيد مــن الغــاز
الطبيعــي والمصاحــب رغــم أ�نــه فــي المرتبــة
ـيرا
العاشــرة مــن حيــث احتيــاط الغــاز ،مشـ ً
إ�لــى أ�نــه يحتــرق أ�كـثــر من  17.9مليــار مكعب
سنويا.
ً
ماذا عن استيراد الكهرباء من تركيا؟
وفي خضم هذه االزمة ،أ�علنت شركة تركية أ�ن
تبد� لحكومة العراقية اســتيراد
مــن المقرر أ�ن أ
الكهربــاء مــن تركيــا ،عبــر خط ســيلوبي -زاخو
لمدة  11شهرا.
لكــن المتحــدث باســم وزارة الكهربــاء ،أ�حمــد
موســى ،قــال إ�ن الحديــث عــن شــراء الكهرباء
مــن تركيــا ،مبكــر لحــد آالن ،والتصريحــات
التــي خرجــت بـ أـ�ن الجانــب التركــي ســيزود
العراق ،ليســت رسمية وهي غير عائدة لوزارة
الكهربــاء ،كاشـ ًـفا عــن مســاع لــوزارة الكهرباء
كهربائيا مــع الجارة تركيا لكن هذا
بـ أـ�ن ترتبط
ً
ـدا للحديــث عنــه ،الن حجــم الطاقــة
مبكــر جـ ً
هــو عبــارة عــن  200ميغــا واط المتفــق عليــه،
ضمــن مذكرة التفاهــم التي تنص على أ�ن يزود
العــراق بـ ـ  200ميغــا واط ،لكــن إ�لــى آالن لــم
فنيا
تنضج الحلول الفنية ولم يثرى الموضوع ً
ولــم يخلــص إ�لى نتيجة وهو لحــد آالن في طور
مليا بشــكل
مذكــرة التفاهــم ،لكنــه لــم يبحث ً
فني ومالي واقتصادي.
ثالث سنوات
وتتطلــب الحلــول المتوقعة لسـ ّـد حاجة الغاز
العراقــي إ�لــى فتــرة زمنيــة قــد تصــل إ�لــى ثالث
ســنوات إ�ذا ما ســارت أالمور بشكل إ�يجابي في
البالد .ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري
إ�نــه بعــد إ�كمــال كل المشــاريع المســتثمرة
للغــاز لــن نحتاج إ�لى اســتيراده مــن أ�ي دولة،
مردفـ ًـا أ�ن الدولــة العميقــة تحــاول عرقلة هذه
المشاريع بغية استمرار االستيراد من إ�يران.
توفــر الســعودية للعــراق كمية من
ويمكــن أ�ن ّ
الغــاز المصاحــب فــي الحقــول النفطيــة ،ربما
ّ
تعوض ما ُيستورد من طهران بحسب الخبراء
الــذي يرجحــون أ�ن يبقى العــراق بحاجة للغاز
كونــه مقبـ ًـا علــى التنميــة المســتدامة وهــو ال
يســتطيع االســتغناء عــن االســتيراد حتــى لــو
اكـتملت كل مشاريع عمليات استثمار الغاز.
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قراءة "إسرائيلية" في
مصالحة دول الحصار لقطر

دار السالم /متابعة
تحدثــت صحيفــة عبريــة عــن اتفــاق المصالحــة الخليجــي  ،بعــد
فــرض حصــار مشــدد علــى قطــر عــام  2007مــن قبــل كل مــن
السعودية ،مصر ،إالمارات والبحرين.
وتوقعــت صحيفــة آه�رتــس العبريــة فــي مقــال نشــرته للصحفــي
جاكــي خــوري بمشــاركة آ�خريــن ،أ�ن المقاطعــة العربيــة التــي
قادتهــا الســعودية علــى قطــر يتوقــع أ�ن تنتهــي ،بعــد أ�ن توصلت
الدول إ�لى اتفاق ينهي أالزمة في ما بينها.
وبحســب مزاعم مصــدر كبير في إ�دارة الرئيــس أالمريكي دونالد
ترامب ،تم التوصل إ�لى االتفاق بوساطة أ�مريكية.
أو�علنــت الكويــت عــن التوصــل إ�لــى اتفــاق ،تقــوم بموجبــه
السلطات السعودية برفع الحواجز الحدودية وفتح أالجواء بين
الدولتين ،كما أ�عرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن
أ�ملــه بفتــح صفحــة جديدة في العالقــات بيــن دول المنطقة من
أ�جل مصالحها جميعها.
ونبهــت الصحيفــة إ�لى أ�ن دول الحصار أالربع وضعت أ�مام قطر
عدة طلبات ،على أر�سها االبتعاد عن إ�يران وتركيا ،و إ�غالق قناة

الجزيرة وقطع العالقة مع جماعة إالخوان المسلمين ومنظمات
أ�خــرى ،منهــا حــزب هللا ،مؤكدة أ�ن قطر رفضت هــذه الطلبات،
واتهمت دول الحصار بمحاولة ضعضعة سيادتها.
أو�شــارت آه�رتــس إ�لــى أ�ن قطــر تغلبــت علــى المقاطعــة بفضــل
العالقــة مــع تركيــا و إ�يران ،وحظيــت بعالقة جيدة مــع الواليات
المتحدة.
وبحسب المصدر أالمريكي الرفيع فقد وافقت الدول أالربع على
رفــع الحصــار عن قطر ،التي تعهدت مــن جانبها بعدم مطالبتها
بتعويضات عن أالضرار التي لحقت بها ،معتبرا أ�ن هذه اختراقة
عظيمة.
وذكــر المصــدر أ�ن االتفــاق ســيمكن مــن انتقــال أالشــخاص
والبضائع بين الدول وسيزيد االستقرار في المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في إالمارات؛ وهي إ�حدى دول
حصــار قطــر ،أ�ن القمة ســتؤدي إ�لى إ�عادة الوحــدة في المنطقة،
وستشكل خطوة في االتجاه الصحيح.
وزعمت أ�ن الرئيس الخاسر ترامب ،حاول في السنوات أالخيرة
الدفــع قدمــا بمصالحــة بيــن قطــر ودول الحصــار ،التــي جميعها

تعتبر حليفة لبالده ،هذا كجزء من جهوده لتشــكيل جبهة ضد
طهران في الشــرق أالوســط ،التي تضمنت الوساطة في اتفاقات
إ�براهيــم لتطبيــع العالقــات بيــن إ�ســرائيل مع كل مــن إالمارات
والبحرين.
وذكــرت أ�ن ترامــب وضــع معالجــة مسـ أـ�لة حصــار قطــر فــي يــد
مستشــاره وصهره جاريد كوشــنر ،الذي بحســب أ�قــوال المصدر
أالمريكــي ســاعد علــى بلــورة االتفــاق وتحــدث هاتفيــا مــع ممثلي
الطرفين حتى وقت قصير من إالعالن عنه ،ويتوقع أ�ن يشــارك
كوشــنر فــي احتفــال التوقيــع علــى االتفــاق إ�لــى جانــب مبعــوث
ترامب للمنطقة آ�في بيركوفيتش.
ولفتــت آه�رتــس إ�لى أ�ن إالعالن عــن إ�نهاء حصار قطر ،جاء قبل
أ�ســبوعين ونصــف علــى أ�داء جو بايدن اليميــن كرئيس للواليات
المتحدة ،وهو الذي انتقد في الســابق خرق حقوق إالنســان في
السعودية واتهم ابن سلمان بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتابعت :دبلوماســيون في الشــرق أالوسط ،أ�كدوا أ�ن السعودية
مصممــة علــى إ�نهاء النزاع مع قطر بهــدف التوضيح لبايدن ،أ�نها
معنية بالسالم ومنفتحة على الحوار.
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شيء من السرد!
د .السيد شعبان
يســعى الســارد في تعاطيه مع فنه إ�لى الوصف؛
وهذا مدخل مثير للدهشــة ،الوصف رصد ألدق
جزئيــات الحيــاة والدخول إ�لــى خفاياها ،يحاول
كمــا النحــل البحــث عــن الرحيــق ،يتــرك قلمــه
ويســرح بخاطــره ،يغمض عينيــه ويخايل مكان
الشخصية التي يكـتب عنها ،يحاول أ�ن يتخلص
مــن إ�ســر ذاته التــي تتحكم في مســرح العرائس
التــي يحركهــا فــي عالــم مفرداتــه وحبكــة قصــه،
قــدر مــا يتخلــص مــن هــذا الرهــق ويلقــي بالقيــد
بالثــراء ،في
بعيــدا ينجــح فــي التجويــد ويمتعنا إ
ظني أ�ن الراوي العليم مضر بالعمل السردي لو
صار اللســان الناطق ،مطلوب أ�ن يكون متخفيا
و إ�ال جــاء الســرد هشــا ســطحيا ،روائــع العمــل
يرويهــا مــن يجيــدون ارتــداء أالقنعــة؛ نجيــب
محفــوظ لــم يكن أ�حــد أ�بطال الثالثيــة لكنه هم
جميعــا ،تســتطيع أ�ن تراه عامــر وجدي أ�و كمال
عبدالجــواد بــل "زيطة" صانــع العاهات؛ ارتدى
أ�قنعــة كـثيــرة كمــا ماركيــز فــي روائعــه؛ يعجبني
بامــوق فــي حكيــه ديستوفســكي فــي تســلله إ�لى
شخصياته فيسرقها من عالمها ويقدمها إ�لينا.
ومــن يقلــد غيــره يزوي وينتهي بــه إ�لى وراء تالل
والقبية المعتمة من الذاكرة إالنسانية.
الموت أ
نحتفــي بنصــوص الجاحــظ ألنهــا مــن عالمــه
وصــورة نفســه؛ يبهرنــا أ�بــو حيــان التوحيدي في
مقابساته وحكمته

ال تبحث عما يســليك في الســرد بل ما يدهشــك
ويعنتــك؛ ترتطــم عنــد صخرتــه توقعاتــك؛ لــو
اكـتشفت مفاتيح رموزه ألول سانحة فهو غث.
أ�دق التفاصيــل تصنــع ســردا هائــا؛ امـ أـر�ة تبيع
المناديــل الورقيــة وتضــع عطــرا؛ تقــف وقــد
تفتــح حاجباهــا كمنجلــي حصــاد؛ شــفتاها وقــد
صبغتهمــا حمــرة ورد الربيع؛ نهداهــا يتراقصان
حيــن تلــوح بذراعيها؛ هذه لوحة بســيطة لحياة
امـ أـر�ة نمــر بها؛ قد تكون عند إ�شــارة مــرور أ�و في
منحنــى طريق ،يعابثها المــارون؛ قد يصنع منها
ســارد قصة؛ أ�و يلتقط لها رســام صورة شخصية
فتدخل معرضا فتكون حديث النقاد!
رجــل يلتحــي ويبيع أ�عــواد البخور علــى "كوبري
عبــد" هــل هو رجل الشــرطة الســري يبحث في
وجــوه العابريــن؛ هــل هو لــص؟ أ�م تــراه يبحث
عن أث�ره؟
لكــن إالغراق في الوصف يرهل النص ،ويجعله
فاقــد الحيــاة؛ فعلــى المبــدع أ�ن يــوازن بيــن
الوصــف والــروي؛ حتــى تظهر لكل واحــد منهما
طبيعته.
كمــا تلــوح فــي أالفــق شــمس الضحــى يختــال
شعاع السرد بين الظالل.
الســردية العربيــة مثقلــة أب�عبــاء التدليــس
والتمويــه ممــا تكســد فــي ســجالت أو�ضابيــر
الوراقة؛ فالبالغة العتيقة شــروح على الحواشي
تتــوه داخلها المتون؛ كما العقل المتخم بالنزق

مــــــــرافئ

تبــدو؛ علينــا أ�ن نقــارب بيــن معجمنــا وفصحــى
العصــر فــي تبادل أ�دوار متناســق؛ ننفض الغبار
عن كنز تحرسه رقابة المبدعين.
هــذه صــورة إالبــداع كمــا أ�مســك بهــا قلمــي؛ في
صورة جميلة من الحكي يؤطره الواقع الممزوج
آب�الم ممزوجة بانتكاسات الحلم المغتال عمدا.
على القارئ أ�ن يحذر من أ�ن يكون واعظ منبر أ�و
ـدرا؛ في ذلك بيــان للمبدعين
خطيــب جمع مخـ ً
وخط سير للقراء.
في مخيلة الكـتاب منطلق للصور القادمة ،يبدع
أالديــب فــي هروبــه مــن عيــن الرقيــب فــي لعبة
أ�تقنهــا دبشــليم الحكيــم أو�خفــق فيهــا الحــاج؛
شــط أالخيــر فكانــت رقبتــه الجــزاء أالوفى ،هل
نبقى هكذا أ�سارى الفن المخبوء وراء الرمز؟
علــى الســارد أ�ن يطالــع حيــوات آالخريــن فــي
مظانهــا؛ يقـ أـر� ألدبــاء المشــرق والمغــرب ،هــي
للنســان تختفــي وتظهر تعبر عــن آ�المه
تجــارب إ
أو�شواقه.
أ�جمل بالســرد أ�ن يحمل ظالل الشــاعرية حيث
حفيــف أالوراق وتراقــص النحــل وتنقلهــا علــى
أ�شــجار الغابــة الكـثيفة ،يدهشــني الســارد الذي
يذهــب إ�لــى الحــارة المعتمــة فينظــر كائناتهــا
المهمشــة ،بعيــدا عــن صخــب المدينــة توجــد
عوالــم تســتحق الحيــاة ،غيــر بعيــد مــن هــذا
الحديــث عن أ�حالم الجوعى وخياالت الحالمين
بفجر يغمر نوره الدنا.
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أ.د فاضل صالح السامرائي

سؤال وجواب ()61
الســؤال ( :)78مــا داللــة ظاهــرة تذكيــر الفاعــل
القر�ن الكريم كما جاء في قوله تعالى
المؤنــث فــي آ
ّ
(وال تكونــوا كالذيــن جاءهــم البينــات) و (ومــا كان
صالتهم) و (يا نساء النبي من يقنت منكن) ؟
تذكير الفاعل المؤنث له أ�كـثر من سبب أو�كـثر من
المؤنث
خط في آ
القر�ن الكريم .إف�ذا قصدنا باللفظ ّ
ُ
المذكــر جــاز تذكيره وهــو ما يعــرف بالحمل
معنــى ّ
علــى المعنى .وقد جاء فــي قوله تعالى عن الضاللة
َ
َّ ْ ُ
الض َل َلـ ُـة إ� َّن ُهـ ُـم
َ(ف ِر ًيقــا َهـ َـدى و َف ِر ًيقــا َحــق َع َلي ِهــم َّ
اتخــذوا الشـ َـياطين � ْول َيــاء م ْن دون َ ُ
ون
َّ َ ُ َّ ِ َ أ ِ َ ِ ُ ِ َّ ِ
للا و َي ْح َســب َ
َ
ُ ْ
ون ( )30أالعــراف) وقوله تعالــى (و َل َق ْد
أ� َّنهــم ُم ْه َتـ ُـد َ
ُ
َ
للا َو ْاج َت ِن ُبــوا
َب َع ْث َنــا ِفــي ُك ِّل أ� َّمـ ٍـة ر ُسـ ًـول أ� ِن ُا ْعبـ ُـدوا َّ َ
ُ ْ ْ
للا َو ِم ْن ُهـ ْـم َمـ ْـن َح َّق ْت
الط ُاغـ َ
ـوت َف ِم ْنهــم َمــن َهـ َـدى َّ ُ
َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
الض َل َلـ ُـة َف ِســيروا ِفــي ْ َأالر ِض َف ْان ُظــروا َكيـ َـف
َع َليـ ِـه َّ
ُ
َ
َك َان َع ِاقبـ ُـة ْالم َك ِّذ ِبيـ َـن ( )36النحــل)  .ونــرى أ�نــه
فــي كل مــرة يذكــر فيهــا (الضاللــة) بالتذكيــر تكون
(الضاللــة) بمعنــى العــذاب ألن الــكالم فــي آالخرة
ْ
ون ( )29أالعــراف) وليــس فــي
َ(ك َمــا َب َد أ� ُكــم َت ُعـ ُ
ـود َ
آالخرة ضاللة بمعناها ألن أالمور كلها تنكشف في
بالت�نيــث يكون
آالخــرة .وعندمــا تكــون (الضاللــة) أ
الــكالم فــي الدنيا ّ
فلمــا كانت الضاللــة بمعناها هي
يؤنث الفعل.
ّ
وكذلــك بالنســبة لكلمــة (العاقبــة) أ�يضـ ًـا أت�تــي
وبالت�نيث مرة ،وعندما أت�تي بالتذكير
بالتذكير مرة أ
القر�ن الكريم
تكون بمعنى العذاب وقد وردت في آ
 12مــرة بمعنــى العــذاب أ�ي بالتذكير كمــا في قوله
تعالى(ُ :ق ْل ِسـ ُـيروا ِفي ْ َأال ْر ِض ُث َّم ْان ُظ ُروا َك ْي َف َك َان
َع ِاق َبـ ُـة ْال ُم َك ِّذ ِب َين ( )11أالنعــام) و َ(و أ� ْم َط ْر َنا َع َل ْي ِه ْم
َم َطـ ًـرا َف ْان ُظـ ْـر َك ْيـ َـف َك َان َع ِاق َبـ ُـة ْال ُم ْج ِر ِميـ َـن ()84
أالعــراف) و َ(ف ْان ُظـ ْـر َك ْيـ َـف َك َان َع ِاق َبـ ُـة ْال ُم ْن َذ ِريـ َـن
بالت�نيــث ال تكــون
الصافــات)  .وعندمــا أت�تــي أ
(ّ )73
َ
وســى
الجنــة كمــا في قوله تعالى (و َق َال ُم َ
إ�ال بمعنــى ّ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َر ِّبي أ� ْع َل ُم ِب َم ْن َج َاء ِب ْاله َدى ِمن ِع ْن ِد ِه و َمن َت ُكون َل ُه
عاق َبة الدار �نه ل ُيفل ُح ُ
ون ( )37القصص).
َ ِ ُ َّ ِ إ َّ ُ َ ْ ِ َّ
الظا ِلم َ
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َّ
المالية النيابية :موازنة 2021
َّ
االستثمارية غير مرضية

دار السالم /بغداد
عــدت اللجنــة الماليــة النيابيــة الموازنــة
االستثمارية للعام  2021غير مرضية.
وجــاء أت�كيــد اللجنــة فــي وقــت تصاعــدت
الدعــوات فيــه إ�لــى االهتمــام بالجانــب
االســتثماري االنتاجــي ،وســط تحذيرات من
تراجــع االقتصــاد فــي حــال اســتمر االعتمــاد
علــى إ�يــرادات بيــع النفــط الخــام خــال
السنوات المقبلة.
وقــال عضــو اللجنــة الماليــة النائــب جمــال
كوجر :ان الموازنة االستثمارية غير مرضية،
والمبلــغ المخصــص لهــا خــال  2021قليل
جدا.
ً
أو�ضــاف أ�ن وزيــر التخطيــط ،وهــو المشــرف
عليهــا ،قــال أ�كـثــر مــن مــرة ان تخصيصاتهــا
قليلــة ،ومــا أ�درج فيهــا فقــط تنفيــذ مينــاء
الفاو ،وبعض المشاريع المتوقفة التي بقيت
متوقعا
للنجاز أو�خــرى"،
منهــا نســبة قليلــة إ
ً
أ�ن "المبلــغ المخصــص ســوف لــن يصــرف
بشكل كامل ،بسبب وضع االولوية للموازنة
التشغيلية ،فضال عن القروض والديون.
وكان عضــو اللجنــة الماليــة النيابيــة محمــد

صاحــب الدراجــي قــد أ�كــد أ�ن موازنة 2021
تبلــغ  164تريليــون دينار ،حــدد فيها النفط
بســعر  42دوالرا للبرميــل ،مبينــا أ�ن نفقات
الرواتــب فــي الموازنــة تبلــغ  53.8تريليــون
دينــار ،والديــون الواجبــة الدفــع بالموازنــة
تقــدر أب�كـثــر مــن  16تريليــون دينــار ،بينمــا
تبلــغ النفقــات التشــغيلية نحــو  50تريليــون
دينار.
تخصيصات الموازنة
كوجر أ�شار الى أ�ن النفقات االستثمارية تبلغ
أ�قل من  25بالمئة من تخصيصات الموازنة،
مبينــا ان اللجنــة المالية لــم تناقش الموازنة
حتــى االن ،بانتظار أ�ن يعقــد مجلس النواب
جلســته أالســبوع المقبــل لقراءتهــا القــراءة
ـد� اللجنــة الماليــة
االولــى ،وبعــد ذلــك تبـ أ
بعقــد اجتماعاتهــا ومناقشــاتها الداخليــة مــع
الخبــراء والمختصيــن والــوزارات والهيــات
والمؤسسات.
مــن جانبهــا ،أ�كــدت عضــو اللجنــة الماليــة
ماجــدة التميمــي ،أ�ن موازنــة  2021تعــد
مــن أ�كـثــر الموازنــات التــي تحتــوي علــى
المشكالت ،ولكن سيتم العمل على تعديلها

وتمريرها في البرلمان.
أو�شــارت التميمــي الــى أ�ن موازنــة 2021
تضمنــت االقتــراض مــن  17جهــة وبضمانــة
سيادية.
إ�يرادات النفط
وفــي إ�طــار متصــل ،أر�ى الخبيــر المالــي ثامر
العــزاوي ،ضــرورة االعتمــاد علــى موازنــات
المشــاريع وتــرك الموازنــات التقليديــة .قال
العــزاوي :ان االســتمرار باعتمــاد موازنــات
تصــرف اغلبهــا للجوانــب التشــغيلية،
واالعتمــاد علــى إ�يــرادات النفــط فيهــا ،قــد
يــؤدي إ�لــى انهيــار االقتصاد خالل الســنوات
المقبلــة ،خاصــة مــع تنامــي عــدد الســكان،

وتراجــع الطلــب العالمــي علــى النفــط،
واعتماد الطاقة المتجددة.
جمارك وضرائب
أ�كــد أ�هميــة التوجــه إ�لــى اعتمــاد الموازنــات
االســتثمارية واعتمــاد نظــام جمــارك
وضرائــب متطــور ومجد ،فضال عن اســتثمار
الطاقــات الشــابة فــي المشــاريع المنتجــة،
ســواء الصناعية او الزراعية او االســتثمارية،
ومنــح القطــاع الخاص مســاحة أ�كبــر إلثبات
وجــوده ،مــا قــد يثمــر توفيــر فــرص العمــل،
وتقليــل االعتمــاد على الرواتــب التي تمنحها
الدولة ،ومن ثم بناء اقتصاد متين.

َّ
البحثية ُيعزز التنمية المستدامة
دعم المراكز
دار السالم /بغداد
أ�كــد المختص بالشـ أـ�ن االقتصــادي د .قيصر
الســامرائي ضرورة تشــجيع المراكز البحثية
فــي الجامعــات والمؤسســات والمنظمــات
الشــبابية الحتضــان المبدعيــن وتشــجيعهم
فــي بنــاء البلــد وتحقيــق تنميــة مســتدامة
حقيقية متزامنة مع التطورات التكنولوجية
التي يشهدها العالم.
وقــال :إ�ن المصــارف والمؤسســات الماليــة
يجــب أ�ن يكــون لهــا دور لدعــم المبدعيــن
واحتضــان مشــاريعهم لبنــاء المصانــع
والمعامــل المتوســطة والصغيــرة ودعــم

بنــاء مراكــز البحــث فــي هــذه المؤسســات
وعمــل تزاوج ومواءمة بين القطاع الخاص
والقطــاع الحكومــي والمصــارف الحكوميــة
والهليــة لكــي تصهــر إ�مكانياتهــا العلميــة
أ
واالبداعيــة والماليــة فــي بوتقــة االقتصــاد
التكنولوجي الجديد.
وبيــن أ�ن رائســة الــوزراء والبنــك المركــزي
وجميــع المؤسســات والــوزارات معنيــة
وعليها مســؤولية إ�نقاذ البلــد و إ�نقاذ كـفاءاته
ومبدعيــه واســتثمار بــراءات االختــراع
والمبدعين واصحاب المشاريع وتشجيعهم
ودعمهــم مــن الناحيــة الماليــة والمعنويــة،

وت�ســيس هيئــة خاصــة فــي رائســة الــوزراء
أ
خاصة بالبحث والتطوير مهمتها دعم مراكز
البحوث في المؤسســات العلمية والوزارات

وتفعيلهــا ومتابعتهــا لغــرض تحقيــق الرفــاه
االقتصادي والعيش الرغيد.
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مذكرات أوباما محاولة يائسة لختم تركة،
إال أنها محاولة فاشلة
آ�زاد عيسى
دار السالم /متابعة
فــي محاضرتــه التاريخيــة التــي أ�لقاهــا فــي القاهــرة فــي يونيــو (حزيــران) مــن عــام
رئيسا حينها للواليات المتحدة ،أ�مام جمع من
 ،2009وقف باراك أ�وباما ،بوصفه ً
الشــباب المصــري المتحمــس ليعلــن أ�نه جاء يســعى "من أ�جل بدايــة جديدة بين
الواليــات المتحــدة والمســلمين حول العالم ،بداية تقوم علــى المصلحة المتبادلة
والسالم ليسا
واالحترام المتبادل ،بداية تقوم على الحقيقة التي تؤكد أ�ن أ�مريكا إ
متنافيين وليسا بحاجة ألن يكونا متنافسين".
ولكــن بعــد مغادرته للرائســة بعد ذلــك بثمانية أ�عوام لم يكــن الكـثير قد تغير في
الشــرق أالوســط ،حيــث ظلت الحروب مشــتعلة ،ولــم يتوقف القتــل ،وتضاعفت
أ�عداد الميليشيات المسلحة ،وتعمقت عوامل زعزعة االستقرار أ�كـثر أف�كـثر.
لــم يجــد أ�وبامــا مفـ ًـرا مــن التدبر فــي إ�خفاقه فــي االلتزام بالقيــم التي دعــا إ�ليها في
خطــاب القاهــرة ،حيــث كـتــب في مذكراتــه التي صدرت في شــهر نوفمبــر بعنوان
أ"�رض موعــودة"" :راودتنــي نفســي علــى إالجابــة ،بالطبــع – لكــي أ�شــير إ�لــى أ�ننــي
س�كون أ�ول من يقول إ�نه ال يوجد خطاب واحد إب�مكانه أ�ن يعالج للتحديات التي
أ
بش�ن كل واحدة
ما لبثت تواجه المنطقة منذ وقت طويل .لقد بذلنا
جهودا كبيرة أ
ً
مــن المبــادرات التــي ذكرتها في ذلك اليوم ،ســواء كانت كبيــرة ( إ�برام صفقة بين
إالســرائيليين والفلســطينيين) أ�و صغيــرة ( إ�يجــاد برامــج تدريــب لرجــال أالعمال
مؤمنا بها ولما
الناشــئين) ،وكل الحجــج التــي أ�وردتهــا في خطاب القاهرة ما زلــت ً
أت�خرت آالن عن إ�نفاذها".
بين الواقع والكالم
ولكن ما أ�ن تظن أ�ن أ�وباما انتهى من تفسير السبب في تناقض الواقع مع ما كان
يصدر عنه من وعود ،تجده يمضي ليقول:
"ولكــن فــي نهايــة المطــاف ،حقائــق مع حصل هــي الحقائــق ،وتجدني ماثـ ًـا أ�مام
نفــس مجموعــة أالســئلة التــي كنــت أ�جدهــا صعوبة فــي إالجابة عليهــا عندما كنت
ـطا فــي شــبابي .ما فائدة وصــف العالم كما ينبغي أ�ن يكــون بينما الجهود التي
ناشـ ً
تبــذل لتحقيــق ذلــك العالــم ال تفــي بالغايــة؟ هــل كان فاســاف هافيل(الكاتــب
والمعــارض التشــيكي) محقـ ًـا عندما نوه أب�نني حين أ�رفع ســقف التوقعات فال مفر
من أ�ن أ�خيب آ�مالهم؟"
قائال" :هل من الممكن أ�ن المبادئ
اللفظية
ناقة
ال
من
ـيء
ثم يتســاءل أ�وباما بشـ
أ
ً
دوما مجرد حجة أ�و مادة مســكنة ،أ�و ربما
والمثل العليا المجردة كانت وســتبقى ً
الي�س ،ولكنها ال تضاهي الدوافع أالكـثر بدائية والتي في واقع
وسيلة للتغلب على أ
أالمــر تحفزنــا ،بحيــث أ�نــه بغض النظر عما نقولــه أ�و نفعله ،ال مفر مــن أ�ن التاريخ
نهائيا من الخوف والجوع
مسبقا ،دورة ال ً
سوف يمضي بموجب المسار المقدر له ً
والصراع والهيمنة والضعف؟"
بمعني آ�خر هناك طريقة أ�بســط لفهم إ�خفاقات أ�وباما في الوفاء بما يســمى الوعود
التــي قطعهــا علــى نفســه لما يســمى بالعالم إالســامي في عــام  .2009جــاء أ�وباما
دوما إ�لى علب
على شــكل حصان طروادة .كان
محتما أ�ن تتحول كلماته اللطيفة ً
ً
قنابل الغازات المسيلة للدموع أو�غلفة طلقات الرصاص ومعتقلين سياسيين.
لم يتغير شيء ألن كل شيء هو بالضبط كما قدر له أ�ن يكون.
البحث عن إ�رث
أ"�رض موعــودة" هــو المجلــد أالول مــن مذكــرات مــن مجلديــن للرئيــس أالمريكي
والربعيــن ،يتقصى فيها أ�وباما جــذور حياته المبكرة وعمله كمنظم داخل
الرابــع أ
المجتمع قبل أ�ن يتحول إ�لى السياسة التي قادته إ�لى البيت أالبيض.
يتعــرج الكـتــاب ويلــف بيــن الحنيــن إ�لــى وقــت عائلــي ضائــع أو�زمــان أ�ســهل مــع
ـذال وال يطــاق للعقبــات
ميشــيل وابنتيــه ،ساشــا وماليــا ،وتوثيــق يــكاد يكــون مبتـ ً
المهولة التي واجهها داخل الكونغرس ومجلس الشيوخ .وينتهي كما انتهت فترة
رائسته أالولى بقتل أ�سامة بن الدن.
عرضا مفصـ ًـا لتجربته يخلص منه إ�لــى الزعم أب�نه كرس
يقــدم أ�وبامــا فــي مذكــرات ً
مرجعيا أو�ن هذه التركة ،كما يبدو ،هي وعد أ�مريكا.
رثا
ً
لنفسه إ� ً
ولتحقيــق ذلــك تجــده يحتفــل بمــا حققــه مــن مكاســب ويتواضــع أ�مــام مــا ُمني به
مــن خســائر ،وينتقــد القصــور فــي الحلــم أالمريكــي وينــدب عيوبــه الكـثيــرة والتــي
ـتمرا .ويعرب عن إ�عجابه بما يبادل
يعزوهــا إ�لــى أ�ن العمــل على تحقيقه مازال مسـ ً

بــه العامليــن تحتــه مــن جمل قصيــرة أ�لمعيــة ،ويقدم نفســه على أ�نه منكــر لذاته،
ولكنــه فــي نفــس الوقــت يتمتــع ببصيــرة ،ولديــه االســتعداد لتحمل ما يوجــه إ�ليه
من ضربات.
ولكنــه ال يتحمــل فــي الواقــع المســؤولية عــن أ�ي خطـ أـ� .ال تنجــم أ�ي تســوية علــى
إالطــاق عــن حاجة شــخصية و إ�نما الظــروف هي التي تحتم عليــه أ"�ن يزاوج بين
العاطفــة والعقــل" ،كمــا علمتــه جدتــه الحبيبــة ،واســمها تــوت .والحقيقــة هــي أ�ن
رافعا راية التغيير بكل
أ�وباما يوضح من البداية أ�نه بالرغم من أ�نه ترشح للرائسة ً
حماســة إ�ال أ�نه في الحقيقة لم يكن يؤمن بشــيء من ذلك .في قلبه ،وفي الصميم
من ذاته ،لم يكن أ�كـثر من إ�صالحي.
نش�ته.
هكذا كانت أ
إ�صالحي باستمرار
وفي ســبيل تبليغ هذا الدرس المبكر ،يشــرح أ�وباما كيف كانت جدته توت تعمل
بجد طوال حياتها ،وكيف عانت من سوء معاملة الرجال للنساء في محل عملها،
ولكنهــا تحملــت العنــت إ�لــى أ�ن تقاعــدت فــي نهايــة المطــاف وارتاحت فيمــا بعد.
ويشــير إ�لــى خلقهــا فــي العمــل باعتبــاره القلــب النابض للحلــم أالمريكــي ،ويفعل
ذلــك دون أ�ن يعتــرف بـ أـ�ن اقتصــاد الواليــات المتحــدة مــا بعــد الحــرب العالميــة
الثانية إ�نما صمم لخدمة أالمريكيين البيض ،مثل جدته ،على حساب أالمريكيين
ـنقا بال محاكمــة ،والذين كانوا
الســود الذيــن كانوا مازالوا يعلقون في الشــوارع شـ ً
حتــى ذلــك الوقت ال يملكون حــق التصويت في االنتخابات وكانوا مازالوا أ�ساسـ ًـا
يعتبرون مواطنين من الدرجة الثانية.
بمعنــى آ�خــر ،بالرغم من كونه ذا أ�صــول أ�جنبية ونتاج تزاوج بين أ�عراق متباينة،
المت�صل
ينش� على االعتقاد بالخير أ
تسنى ألوباما بسبب قربه من الوضع القائم أ�ن أ
في النظام وبالرجاء من الفكرة التي اسمها أ�مريكا.
مثل هذا الدرس المتواضع ،والذي يفسر إ�يمانه الراسخ باالعتدال فوق كل اعتبار
آ�خــر ،هــو اللغــة التــي تهيمن علــى  768صفحة أتت�رجــح محتوياتها مــا بين يوميات
مدونــة ،ورطانــة برلمانية تشــريعية بالكامل (حــول نجاحات و إ�خفاقــات العملية
السياسية) وتقارير وزارة الخارجية (عند التطرق للسياسة الخارجية أ�و للعالقات
ـابها لذلك الــذي يخرج به المرء من
مــع الــدول أالخرى) والتي تعطي
انطباعا مشـ ً
ً
قــراءة روايــات مــن الدرجــة الثانيــة حــول الجاسوســية أ�ثنــاء الحــرب البــاردة .أ�ما
اســتعداده لغض النظر عن العفن المؤسســي فليس مجرد ســلوك انتهازي ،و إ�نما
يفسر نجاحه في الصعود إ�لى قمة الهرم.
على ســبيل المثال ،عندما دخل حلبة التنافس على الترشــح للرائســةُ ،طلب منه

التوقيع على عريضة (نظمها أ�قطاب قطاع صناعة البوظة والتقدميون – فيما عدا
حينمــا يتعلــق أالمر بفلســطين – من مثل بــن كوهين وجيــري غرينفيلد أ�صحاب
منتــج بــن أ�ند جيريز) تدعو المرشــحين إ�لــى االلتزام بخفض الميزانية العســكرية،
رفــض أ�وبامــا التوقيــع ،ويفســر ذلــك في كـتابــه بالقــول" :لم يكن بوســعي كرئيس
الموافقة على التقيد أب�ي تعهد أ�قطعه على نفسي حين يتعلق أالمر أب�مننا القومي".
ولكــن أ�وبامــا كان يعلــم أ�ن الســبب الحقيقــي هــو أ�ن التوقيــع علــى العريضــة كان
ليت�هــل لموقــع القائــد أالعلــى للقــوات
ســيحرمه مــن فرصــة الفــوز ألنــه مــا كان أ
اسما من المفروض
يحمل
ـود
ـ
س
�
كرجل
المســلحة القادم .و إ�ال فكيف سيتســنى له
أ
ً
واحدا منهم؟
أ�نه مسلم ،أ�ن يسير بينهم إ�ذا لم يصبح ً
ـحا رائسـ ًـيا ،اختار منافســه جون ماكين ســاره بالين
فيما بعد ،وحينما أ�صبح مرشـ ً
لتكون شريكـته في التنافس على منصبي الرئيس ونائب الرئيس ،وعن ذلك يقول
أ�وبومــا :أ"�تســاءل فــي بعــض أالوقــات مــا إ�ذا كان ماكيــن ،لو اســتقبل مــن أ�مره ما
ـريكا لــه – بعد أ�ن علــم كيف أ�ن صعــود نجمها
اســتدبر ،ســيختار باليــن لتكــون شـ ً
نموذجا للسياســيين في
ـكل
ـ
ش
سي
كان
الرئيس
و إ�جازتهــا كمرشــح لمنصــب نائــب
ً
المســتقبل ،ممــا ســينقل الوســط فــي حزبــه والسياســة في البالد بشــكل عــام إ�لى
الوجهة التي كان يمقتها.
مختلفا".
شيائ
الختار
ثانية
فرصة
منح
لو
نه
ب�
االعتقاد
لي
يقول في ذلك" :يروق
أ
ً
ً
ولكــن مــات ماكيــن ،وال شــيء ممــا قــد يقولــه أ�و يفعله أ�وباما من شـ أـ�نه أ�ن ينتشــل
"الم السياســية لدونالد
بالين ،والتي وصفتها صحيفة ذي شــيكاغو تريبيون أب�نها أ
ترامب" ،من تركة ماكين كشركة له في حملته االنتخابية.
فكــرة أ�ن يعامــل أ�وبامــا ماكين كشــخص بكرم خاص ألنه ســاعد علــى جلب أ�فكار
باليــن باتجــاه التيــار العام ،بينما أر�ينا فيمــا بعد الحزب الجمهوري أب�ســره يجتمع
للجانــب واحتقــاره
ليعاضــد دونالــد ترامــب الــذي ال يخفــي عنصريتــه وكراهيتــه أ
للمـ أـر�ة ،تنضــوي علــى محاولــة مذهلة لخــداع أ�ولئك الذيــن انقلبت حياتهم أر�سـ ًـا
رئيسا للبالد.
على عقب بسبب انتخاب ترامب ً
وحتى بالنظر إ�لى ما قد سلف ،يرفض أ�وباما القبول أب�ن انتخاب ترامب في 2016
"الرض الموعودة" .وحتــى فيما لو فعل
كان أ�كـثــر مــن مجــرد ومضــة علــى طريــق أ
ذلك ،فهو يرفض أ�ن ينظر إ�ليه كرجل أ�ســود غاضب يســتحضر العنصرية القاهرة
قائال:
كمكــون أ�ساســي مــن مكونــات الثقافــة أالمريكيــة .وعن ذلــك يكـتب أ�وبامــا ً
جازما هو أ�نني لســت على اســتعداد للتخلي عن فكرة أ�ن أ�مريكا
"ما يمكنني قوله ً
يضا من
�
ـن
ـ
ك
ول
مريكيين
ال
ـن
ـ
م
ـة
ـ
م
القاد
ـال
ـ
ي
ج
ال
ـل
ـ
ج
�
ـن
واردة – ليــس فقــط مـ أ
أ
أ
أ ً
أ�جل البشرية جمعاء".
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قراءات

إ�عادة أت�هيل بوش
و إ�ذ يتدبــر فيمــا حصــل بعيد مناظرة رائســية جرت في عام
 ،2008والتــي تبنــى فيهــا الخطــوة الجريئــة المتمثلــة فــي
التنظير ألهمية العمل الدبلوماسي والحاجة إ�لى الحوار مع
أ�عــداء أ�مريكا (وتعرض بعدهــا لهجوم من قبل تيار اليمين
ألنــه بــدا "ناعمـ ًـا") يقــول أ�وبامـ ًـا موضحـ ًـا" :حســبما أ�رى،
كان ذلــك التجاهــل للدبلوماســية هــو الــذي أ�دى بهيــاري
(كلينتــون) والبقيــة – ناهيــك عــن صحافــة التيــار العام –
التباع جورج دبليو بوش نحو الحرب (في العراق).
ولكــن حتــى لو صــح ذلك ،وهــو غير صحيــح ،ألن الغزو لم
يكــن له عالقــة تذكر بالعمل الدبلوماســي و إ�نما بالرغبة في
بنــاء إالمبراطوريــة أالمريكية ،مضى أ�وبامــا ليختار هيالري
كلينتــون نفســها لتكــون وزيــرة الخارجيــة في إ�دارتــه ،وهو
المنصــب أالهــم بعــد منصــب نائــب الرئيــس ،حيــث غدت
فعليا رئيســة الدبلوماســية أالمريكية .كما أ�بقى في منصب
ً
وزير الدفاع نفس الشخص الذي كان قد عينه بوش نفسه.
ثــم مضــى بــاراك أ�وبامــا وزوجته ميشــيل لعمل ما هــو أ�كـثر
مــن ذلــك في ســبيل إ�ثبــات والئهمــا لمنصب الرائســة فيما
يتعلــق بحمــات الغــزو غيــر الشــرعي والموتــى مــن ذوي
البشــرة البنيــة فــي أالماكــن أالخــرى ،حيــث تزعمــا عمليــة
إ�عادة أت�هيل بوش وتحسين سمعته أ�مام الجمهور.
يكـتــب أ�وبامــا فــي مذكراتــه أ�نــه عندمــا رافــق بــوش فــي
الموكــب نحــو احتفال التنصيب في مطلع عام  2009أر�ي
المحتجيــن علــى جانبــي الطريــق يرفعــون يافطــات كـتــب
عليهــا "حاكمــوا بــوش" و "مجــرم الحــرب" ،فــي إ�شــارة إ�لى
دوره في الغزو أالمريكي للعراق الذي نجم عنه قتل مائت
آالالف مــن النــاس ،أو�فضــى إ�لــى حالــة مــن العنــف الذي ال
يكاد ينتهي ،وترك البالد في حالة من الدمار الشامل.
يعتــرف أب�نــه شــعر بالغضــب نيابــة عــن بــوش ،ويقــول فــي
ذلــك" :بــدا االحتجــاج ضــد رجــل فــي الســاعة أالخيرة من
ـمجا وال ضــرورة لــه .وبشــكل عــام شــعرت
رائســته أ�مـ ًـرا سـ ً
باالنزعــاج بســبب مــا كانــت تقولــه هــذه االحتجاجــات فــي
الدقائــق أالخيــرة عــن االنقســامات التــي كانــت تعتمل في
أ�رجاء البالد – وبسبب تقويضها لحدود اللياقة التي كانت
دوما تحكم العمل السياسي فيها".
ً
ناهيــك عــن التوصيــف المريــع للمحتجيــن المعارضيــن
للحــرب ،مــن الواضــح أ�ن أ�وبامــا يتظاهــر بالتدبــر حيــن
يضيــف أ�ن انزعاجــه "ربمــا كان لمصلحــة ذاتيــة" .وفعـ ًـا
منطلقا من مصلحــة ذاتية .وكما
كان االنزعــاج بــكل أت�كيد
ً
هــو حــال جــل مــا ورد فــي الكـتــاب ،يظــن أ�وبامــا أ�ن القراء
سوف يغفرون له لمجرد أ�نه يتحدث بشفافية حول غروره.
ولكننا لن نغفر له ذلك.
في  2019كـتبت لوسي ديافولو عن سعي آ�ل أ�وباما إلعادة
أت�هيــل بــوش واصفــة الظاهــرة أب�نهــا نمــط مــن "التضامــن
الطبقــي" ،حيــث كـتبــت تقــول" :فكــرة أ�ن ميشــيل أ�وبامــا
تشــترك مع جورج دبليو بوش في بعض القيم تثبت كيف
تجمــع الســلطة بيــن أ�صحــاب النفــوذ ،حتــى لو كانــت ،كما
قالــت ،ثمــة اختالفــات بينهم حول مســائل السياســة( .مع
أ�ن ســجل زوجهــا بشـ أـ�ن الترحيــل والهجمــات بالطائــرات
ـثيرا عن سجل بوش).
المسيرة ال يختلف ك ً
التوحش أالمريكي
ولكــن هنــاك علــى الطريــق المزيــد مــن أالفــكار الفظيعــة.
فحينمــا يصــف مــدى التوحــش أالمريكــي فــي أ�فغانســتان
والعــراق ،يتظاهــر أ�وباما بالتدبر تارة أ�خرى حين يتســاءل
عمــا إ�ذا نجــم عــن اســتخدام أ�مريــكا للتعذيــب ،وللمواقــع
الســوداء ،والمراقبــة وتعذيــب مــن يجــري معهــم التحقيق
بالغــراق بالمــاء أ�ن "النــاس داخــل وخــارج الواليــات
إ
وك�نما
القانون".
ـيادة
ـ
س
ب
بلدنا
التزام
في
ـكون
ـ
ش
ي
المتحدة
أ
في ذلك خالف على أالمر.
لقد شاركت الحكومة أالمريكية على مدى عقود في أ�عمال
إ�رهابية تنظمها الدولة ،كما أ�ســقطت حكومات ،ووســعت
ـعيا منها
دائرة نفوذها ،ووســعت حدودها أاليديولوجية سـ ً
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لبنــاء امبراطوريــة وللحفــاظ عليهــا .ولكــن ،طبقـ ًـا ألوبامــا،
مــا أ�ن أ�صبــح رئيسـ ًـا حتــى أ�درك بـ أـ�ن كل ذلك ما هو ســوى
قليال.
وجهة نظر لدى أ�ولئك الذين لم يؤتوا من العلم إ�ال ً
وفي ذلك يقول:
"لقــد تقدمــت بمــا اعتبرتــه مواقــف واضحــة إ�زاء كل تلــك
انطالقا
القضايــا أ�ثنــاء الحملــة االنتخابية .ولكــن كان ذلك
ً
مــن المقاعــد الرخيصــة ،قبــل أ�ن يغــدو مــات آالالف مــن
للمن القومي تحت إ�مرتي.
الجنــود والبنية التحتية الهائلة أ
ـؤوال عن التصدي ألي
ـ
س
فصاعدا ،ســوف أ�كون م
فمن آالن
ً
ً
هجــوم إ�رهابــي علــى البــاد ،وكل حيــاة أ�مريكيــة نفقدهــا
أ�و تصبــح مهــددة ،ســواء فــي الداخــل أ�و فــي الخــارج ،فهي
فصاعدا
مــن مســؤوليتي .لقــد باتت تلــك الحروب مــن آالن
ً
حروبي أ�نا.
لقــد نافســت علــى الرائســة لكــي أ�عيــد بنــاء ثقــة الشــعب
يضا في بعضهم
أالمريكي – ليس فقط في الحكومة ولكن أ� ً
البعض .إ�ذا وثق بعضنا ببعض ،إف�ن الديمقراطية ستنجح.
إ�ذا وثــق بعضنــا ببعــض فـ إـ�ن البنيــة االجتماعيــة ســتظل
متماســكة وســنتمكن من حل المشاكل الكبيرة مثل ركود
الرواتب وتداعي أالمن التقاعدي".
مبتدائ في السياســة عندما
باعترافــه هــو كان أ�وباما ما يزال
ً
اختــار المنافســة علــى الترشــح للرائســة .لــم يكــن منظمـ ًـا
ـرعا متينـ ًـا .وكانــت خبرتــه فــي
اجتماعيـ ًـا مخضرمـ ًـا وال مشـ ً
جدا .وفيما عدا الخطبة أاللمعية
مجلس الشــيوخ محدودة ً
التــي أ�لقاها فــي مؤتمر الحزب الديمقراطــي عام  ،2004لم
يكــن لديــه الكـثير ليقدمه ســوى بعــض الكلمــات الجميلة.
دخــل إ�لــى الســاحة فــي وقــت كان أالمريكيــون فيــه يئنون
تحــت وطـ أـ�ة ســنوات مــن الغبــاء والحماقــة إلدارة بــوش،
والتي ورطت الواليات المتحدة في حروب ال نهائية في كل
من العراق أو�فغانستان.
وجه التغيير
تمكــن أ�وبامــا وفريقــه بعنايــة فائقة من تســويق دخوله إ�لى
حلبــة التنافس على الرائســة باعتبــار أ�نه وجه التغيير الذي
كان الديمقراطيــون فــي أ�مــس الحاجــة إ�ليــه .وبــدا للنــاس
حينهــا كمــا فــي دعايــة تجاريــة لمنتج مــن منتجات غــاب أ�و
وبصيرا ،أ�شــبه ما يكــون بفيديو أ�غنية
هادائ
بينيتــون ناعمـ ًـا ً
ً
شعبية يطرب لها أالمريكيون ويرقصون على أ�نغامها .كان
ضيقا.
جيدا حتى ال يسبب أ�داؤه ألحد ً
سودا ،ولكنه درب ً
أ� ً
تــم تعويــض النقــص في خبرته من خالل شــهادات النخب
وت�ييدهــم لترشــحه ،ومنهــم عائلــة
السياســية لصالحــه أ
كينيــدي .أ�مــا معارضتــه للحــرب فــي العــراق فتــم التغلــب
عليهــا مــن خــال زيــارة خاصــة قــام بهــا قبــل أ�ســابيع مــن
االنتخابــات للقــوات أالمريكيــة فــي الخــارج (حيــث عمــل
فريقــه علــى ضمــان أ�ن يتــم تصويــره مــع الطياريــن داخــل
إ�حدى المروحيات).
إ�ال أ�ن انعــدام الخبــرة السياســية كان يعنــي أ�نــه بينمــا فهــم
االســتعمار والعنصريــة وانعــدام المســاواة الهيكليــة،
ورغــم إ�جادته الســتخدام هــذه المصطلحات فــي خطاباته،
ـيائ مــن ذلــك لــم يحفــزه بـ أـ�ي شــكل من أالشــكال
إ�ال أ�ن شـ ً
لكــي يخفــف مــن طموحــه الشــخصي .وكان ذلــك فــي غاية
الوضوح.
والحقيقــة هــي أ�ن توصيــف أ�وباما المفصل لنشــوة الدخول
ـدادا لتحقيــق
إ�لــى البيــت أالبيــض للمــرة أالولــى كان امتـ ً
الوعد أالمريكي وليس تكريسـ ًـا لالســتثناء المحيط بظروفه
والســقف المزخرفــة
هــو .تجــده يتلقــف الغــرف أالنيقــة أ
واللوحــات المعروضــة كمــا لــو كانــت فــي المحصلــة جلبـ ًـا
ألســافه وللناس المحرومين إ�لى طاولة الســلطة .ال يتجلى
بالخذ أب�يدي الســود إ�لى أالمــام و إ�نما يتجلى
هــذا التنفيــس أ
بوجوده هو ذاته داخل البيت أالبيض.
و إ�ذ يصــف دمــوع العامليــن الســود مــن أ�صــول أ�فريقيــة
داخــل البيــت أالبيــض ،والذيــن يعبــرون لــه عــن مــدى
سعادتهم بوجوده داخل المكـتب البيضاوي ،يختار أ�وباما
عــن قصــد أ�ال يكون مصدر إ�زعاج ألحد ،لدرجة أ�نه يتجنب

ـدا برفــع أ�صــوات الســود أ�و
أ�ن يظهــر كمــا لــو كان مهتمـ ًـا جـ ً
بدال من
فيه
ينهمك
ما
العرقية.
االنتصار لمشروع العدالة
ً
ذلك هو صناعة السالل أالنيقة.
يتعمد أ�ال يتقدم بالنقاش إ�لى أالمام ،ويتعمد أ�ن يضع نفسه
بدال من ذلك
فــي موقــع البراغماتي المحمــل أ
بالعباء .يركز ً
على أ�ن يتصرف بكونه رئيسـ ًـا للشــعب ،فيتم تصويره وهو
يعدو بين المكاتب مع صديقه جو بايدن.
إ�نــه القبطــان الهــادئ .وتلــك هــي الصــورة التــي روجــت
لهــا وســائل إالعــام الليبراليــة .لقــد جنــد أ�وبامــا ســواد
بشــرته ليمنــح أالمــل لمالييــن الســود الذيــن طالمــا عانــوا
القهــر والحرمــان ،ولكنــه فــي نفــس الوقــت يبــدد مخــاوف
أالمريكييــن البيض من خــال الظهر بمظهر الرئيس الذي
يضــرب أالشــرار فــي الخــارج وينـ أـ�ى بنفســه عــن أالفــكار
الراديكالية التي تثير لديهم الهواجس والمخاوف.
تــراه يســتجيب للنــداء بـ أـ�ن يتحــول إ�لــى جوشــوا العهــد
القديــم ،ولكنــه يحول الســلطة الثقافية للســود إ�لى ســاح
يســتخدمه ليخرس الدعوات المتســارعة المطالبة بتحقيق
العدالة العرقية واالقتصادية.
و إ�ال فلمــاذا يختــار بايــدن نائبـ ًـا لــه ،وهــو الــذي وافــق
علــى الحــرب فــي العــراق ويؤيــد الفصــل ويقــوض أالمــن
االجتماعــي ،لــوال أ�نــه يحتاجه لكي يبدد مخــاوف الناخبين
البيض.
إالحساس بالعامة
ـدا لذكــر أ�ســماء العامليــن
ـ
ه
ج
ـه
ـ
ت
مذكرا
يبــذل أ�وبامــا فــي
ً
فــي الحديقــة والعامليــن فــي المطبــخ ،وكل أ�ولئــك الذيــن
أ�رســلوا خطابــات تذكارية إ�لى البيــت أالبيض .يمتعض من
الرســميات والتظاهــر ويلــح علــى الجوانــب العمليــة .وقــد
ـهورا من إالقناع
كـتب عن ذلك يقول" :اســتغرقنا أالمر شـ ً
قبــل أ�ن يوافــق العاملــون فــي المطبخ على اســتبدال الزي
الرسمي بقمصان البولو أ�ثناء تقديم الوجبات لنا".
يقصــد مــن ذلــك تبيــان إالحســاس بالعامــة لــدى الرجــل،
وهــذه تــارة أ�خــرى مجــرد رمزيــات فــي رائســة تركــت فــي
نهايــة المطــاف الســائقين وعمــال الحدائــق العادييــن على
أ�وضاعهــم دون تحســن يذكــر مــع انتهــاء فترتــه الرائســية
الثانيــة .ذلــك النــوع مــن إالدارة التــي لــم تشــعر بالخجــل
مــن التقــارب مــع أ�غنــى رجــل فــي العالــم ،جيــف بيزوس،
وامبراطوريــة أ�مــازون المملوكة له لدرجــة أ�ن جاي كارني،
الســكرتير إالعالمــي الســابق ألوبامــا ( )2014-2011مــا
لبــث أ�ن غــدا رئيس العالقات العامة والسياســة العامة في
أ�مازون.
مــن المؤكــد أ�ن أ�وبامــا ال يتحمــل المســؤولية عــن قــرارات
موظفيــه الســابقين ولكــن اختياراتهــم تخبرنــا بالكـثير عن
هوياتهم.
حتــى لــو افترضنــا أ�ن اهتمــام أ�وبامــا بتفاصيــل أالســماء
جزءا
جدا ،وليس ً
ـتبعدا ً
والوجــوه حقيقــي ،وهو ما نراه مسـ ً
مهتما بشــؤون العامة (وهو ما يعترف
من الســعي ألن يبدو ً
هــو نفســه بـ أـ�ن كاتــب خطاباتــه بــن رودس كان يمازحــه
بشـ أـ�نه) ،فــكان ينبغــي عليه أ�ن يذكر على أالقل اســم مدني
واحــد قتــل بســبب الحــروب التــي ورثهــا ثــم ،كمــا يعتــرف
بلسانه ،جاء هو ليقودها بنفسه .ولكنه ال يفعل.
ـدال مــن أ�ن يكــرر على مســامعنا التضحيات التــي قدمتها
وبـ ً

وط�ة
زوجتــه وابنتــاه بســبب فقدانهــم للخصوصيــة تحــت أ
جنــون مســعاه الرائســي ،كان مــن أالفضــل لــه أ�ن يتدبــر
للطفال
فــي الثمــن الذي تكبــده إالمبراطوريــة أالمريكيــة أ
الذيــن فقــدوا أ�مهاتهم أو�باءهم بســبب أالســلحة أالمريكية
أ�و أالنظمة السلطوية التي تدعمها الواليات المتحدة خدمة
للمصالح أالمريكية.
يقول في مذكراته:
"ولكــن الحــروب الفعليــة في أ�فغانســتان والعراق لم يكن
فيهــا قصف عشــوائي أ�و اســتهداف متعمــد للمدنيين ،أالمر
روتينيا حتى من الحــروب "الجيدة" مثل
ـزءا
ً
الــذي كان جـ ً
الحرب العالمية الثانية ،وفيما عدا االســتثناءات الصارخة
مثــل أ�بــو غريــب ،تخلقــت قواتنــا فــي مســرح العمليــات
بمستوى رائع من االنضباط والمهنية".
قائال:
ويمضي ً
"كمــا بــدا لــي فــي حينــه ،كانــت مهمتــي هــي إ�صــاح تلــك
الجوانــب مــن جهودنــا فــي مكافحــة إالرهــاب التــي كانــت
نبد�
بدال من هدمها عن بكرة أ�بيها حتى أ
تحتاج إ�لى إ�صالح ً
من جديد".
تاريخ مصطنع
بدال من االحتفاء بالتزام أ�مريكا بتعزيز الديمقراطية حول
ً
العالــم ،كان أالجــدر به أ�ن يتدبــر في الفوضى العارمة التي
أ�نجبتهــا إ�دارتــه .ولكن جنوب الســودان ال يحظى أب�ي ذكر
في كـتابه ،وال حتى أالطفال الذين تساعد أ�موال إ�دارته في
تجنيدهم واستغاللهم.
ـدال مــن ســرد تفاصيل تدخلــه ،الذي كان أ�شــبه
وكذلــك ،بـ ً
شيء بعمل رجال العصابات ،في مؤتمر مهم حول المناخ
فــي عــام  ،2009حيــث حضــر دون ســابق إ�شــعار ليلتقــي
برؤســاء حكومــات الصيــن والبرازيــل وجنــوب أ�فريقيــا
والهنــد ،ثــم خــرج بتوقيعهــم على ما أ�صبح يعــرف من بعد
باتفــاق كوبنهاغــن ،كان أالجــدر به أ�ن يشــرح لمــاذا ُيعتبر
الجيش أالمريكي أ�كبر ملوث للبيئة على سطح الكوكب.
كـتب أ�وباما عن ذلك يقول:
شــعرت إب�حســاس جيد ،فعلى أ�كبر خشــبة مسرح ،وحول
قضيــة ذات شـ أـ�ن ،وبينمــا كانــت عقــارب الســاعة تــدور،
رنبا من القبعة".
أ�خرجت أ� ً
ـدا .وفــي بعــض
أ�حيانـ ًـا يكــون إالعجــاب بالــذات كريهـ ًـا جـ ً
توقيفا للتعويض
أالوقات يبدو التقيؤ الالنهائي كما لو كان ً
من قبل رجل فخور ال قبل له أب�ن يواجه صورة ما صنعت
يداه.
تبــدو الفقــرات الطويلــة معـ ًـا كما لو كانت هذيانـ ًـا من رجل
أي�مــل فــي أ�ن تنجــح إ�حــدى التفســيرات فــي إ�نقــاذ التركــة.
ولكــن ال التوصيفــات المثيــرة وال التالعــب الذكــي إب�مكانه
"الرض الموعــودة" ال تختلــف عــن
أ�ن يخفــي حقيقــة أ�ن أ
الليدي ماكبيث وهي تغسل يديها بهستيرية.
قد يكون أ�وباما أ�ول رئيس أ�سود ألمريكا ،وقد يعتبر أالكـثر
ـحرا وعذوبــة لســان ،وصورته مــع الطياريــن على صفحة
سـ ً
إ�نســتغرام أالكـثــر جذبـ ًـا ،ولكــن عندمــا ينقشــع الضبــاب
وتــذوي الســير التقديســية سيكشــف التاريــخ كــم كان هــذا
جدا ألمريكا.
رئيسا ً
الرجل ً
عاديا ً
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 : MEEلماذا يشعر االحتالل بالفرح
لهزيمة الربيع العربي؟

دار السالم /متابعة
نشــر موقــع "ميــدل إ�يســت آ�ي" تقريــرا ،أ�شــار فيــه
إ�لــى أ�ن االحتــال الصهيونــي فرح لهزيمــة الثورات
العربيــة التي اندلعت قبل عشــر ســنوات ،وانتصار
الثــورات المضــادة وقادتهــا ،الذيــن اعتبرتهــم
أ�صدقاء جددا لها.
أو�ضاف التقرير ،الذي تابعت دار السالم ترجمته،
أ�ن الطريقــة الوحيــدة لوصــف نتائــج الربيع العربي
أب�نهــا "تداعيــات غير مقصودة" ،فبعد عشــرة أ�عوام
علــى نهايــة تظاهــرات الربيــع العربي التــي أ�طاحت
أب�ربعــة أ�نظمــة عربيــة ،يتفــق المحللــون أ�ن كانــون
أالول /ديســمبر  2020هــو النتيجــة الطبيعيــة
ألحــداث كانــون أالول /ديســمبر  .2010وربمــا
اختلفــوا فــي تقييمهم وتفســيرهم للتطــورات تلك،
لكنهــم وبالعــودة للــوراء يــرون أ�ن بدايــة العقــد
الماضــي كانــت بدايــة عمليــات التطبيــع بيــن دول
عربية واالحتالل الصهيوني.
"الســرائيليين" يتفقــون
ولفــت إ�لــى أ�ن المحلليــن إ
علــى أ�ن مصطلح الربيــع العربي الذي نحته الغرب
ليــس أ�مــرا واقعــا ،وال تــزال أ�ســبابه وتياراتــه التــي
دفعــت الندالعــه موجــودة ،ويمكــن أ�ن تنفجــر
فــي المســتقبل ،وكان الــرد الصهيونــي علــى تلــك
أالحداث مرتبكا ومتشوشا منذ البداية.
الر�ي العام انقسم ما بين من يعتقد
أو�شــار إ�لى أ�ن أ
بـ أـ�ن الربيع العربي ســيئ لالحتالل ،وبين أر�ي آ�خر
يقول إ�نه تطور جيد يخدمها.
وتابــع أب�نــه إ�ذا كان الخطــاب الصهيونــي يعبــر عــن

الحيــرة والتصريحــات المتناقضــة ،فمواقف رئيس
الــوزراء الصهيونــي ،بنياميــن نتنياهــو ،تعكــس
سياسة مرتبكة ،فرئيس الوزراء الذي طالما مارس
فــي كـتبــه دور الواعظ ،أو�ن غيــاب الديمقراطية في
العالــم العربــي هــو أ�كبــر عقبــة للســام في الشــرق
أالوســط ،تجنــب أ�ي ملمــح ديمقراطــي فــي الربيــع
العربي.
وفــي خطــاب أ�لقــاه فــي الكنيســت فــي  23تشــرين
الثانــي /نوفمبــر  ،2011ســخر مــن الذيــن تعاملــوا
إب�يجابيــة مع أالحداث قائال :الشــرق أالوســط ليس
مكانــا للســذج" ،وهــذا بخــاف تصريحاتــه الدولية
التــي تبنــى فيهــا موقفــا لينــا مثــل قولــه " :إ�ســرائيل
هــي ديمقراطيــة ،تشــجع وتــروج لقيــم الحريــة
والديمقراطيــة في الشــرق أالوســط .والترويج لهذه
القيم سيخدم السالم".
أو�شــار الموقــع إ�لــى ورقة نشــرها المركــز الصهيوني
للسياســة الخارجيــة إالقليمية (ميتفيــم) في كانون
الثانــي /ينايــر  ،2013ذكر المحلل ليوئر ليهرز عن
"مصدر في القدس" قوله إ�ن "نتنياهو شعر بحاجته
لتضييــق الفجــوة بينه والمجتمع الدولــي" .أو�ضاف
ليــور أ�ن "رئيــس الــوزراء كزعيــم الديمقراطيــة
الوحيــدة في الشــرق أالوســط يفهم أ�نه ال يســتطيع
تجنــب النقــد الدولــي لحســني مبــارك؛ ولهــذا قــام
هــذه المرة بالتصدي لموضــوع ترويج الديمقراطية
فــي المنطقــة" ،لكــن هــذا الزعيم لهــذه الدولة التي
خط� أب�نها |الديمقراطية الوحيدة في
تصف نفســها أ
الشــرق أالوســط| صادق بعــد ذلــك التصريح عددا

من أالنظمة الديكـتاتورية في المنطقة.
أو�وضــح أ�ن الرابطــة بيــن الربيــع العربــي وتطبيــع
والمــارات والبحريــن
العالقــات بيــن االحتــال إ
والســودان والمغــرب ،ودول أ�خــرى محتملــة،
الموضــوع الرئيســي فــي مؤتمــر نظمه مركــز بيغن-
ســادات للدراســات االســتراتيجية (بيســا) بجامعــة
بار إ�يالن.
ونقــل الموقــع عــن المعلــق الصهيونــي المعــروف،
إ�يهود يعاري ،قوله إ�نه "يعتبر الربيع العربي شهادة
وفــاة للقوميــة العربيــة ،كمــا نعرفهــا فــي المشــرق،
ووالدة ألنظمــة ديكـتاتورية جديدة" ،أو�ضاف " :إ�ن
انهيار عواصم مركزية ،مثل القاهرة ودمشق ،حفز
الــدول العربيــة الهامشــية للقيام بترتيــب الميدان.
وانتقلــت العاصمة إ�لى إالمارات ،وهي دولة حديثة
رغم حجمها المتواضع ،وهذا بعد تاريخي لن يتغير
فــي المســتقبل القريــب ،ولعبــة جديدة في الشــرق
أالوسط".
ولفــت إ�لــى أ�ن التنافــس التركــي -إاليرانــي علــى
الهيمنــة فــي العالــم العربــي دفــع الــدول العربيــة
الصغيــرة للبحــث عــن شــراكات جديــدة برعايــة
الواليــات المتحــدة ،مضيفا أ�ن تباهــي نتنياهو بضم
الضفة الغربية المحتلة منح ولي العهد في أ�بو ظبي
محمد بن زايد فرصة للتطبيع.
أو�ضــاف" :لــن يفعلوهــا من أ�جل إ�مــدادات أ�ف،35
وهدفهــم هــو الحصــول علــى نــوع مــن الميثــاق
العســكري أالمنــي ،وســتتبعهم دول أ�خــرى وحتــى
قطر ،فلن تبقى قطر طويال لو انضمت الســعودية،

وســتنضم دول إ�ســامية أ�خــرى ،مثــل النيجــر
ومالي" ،حسب قوله.
يتجز�
ال
ـزءا
ـ
ج
ـتصبح
ـ
س
االحتالل
وتابــع بـ أـ�ن دولــة
أ
مــن المنطقة ،وســتنضم إ�لــى "منبر البحــر أالحمر"
المبادرة السعودية الجديدة التي يتم نقاشها.
مــن جهته ،أر�ى مناحيم كالين ،الباحث السياســي
والمستشــار لفريــق المفاوضــات الصهيونــي ما بين
( 2000و ،)2003أ"�ن كل عمليــات التطبيــع
جــاءت نتاجــا للربيــع العربــي و "تحلــل" الجامعــة
العربية".
أو�وضح أ�نه " في ظل التكـتالت الجديدة ،أ�صبحت
إ�ســرائيل عامــا آ�خــر فــي النســيج الدقيــق مــن
التحالفات والتنافســات في العالم العربي" ،مشيرا
إ�لــى أ�ن ذلــك لم يكــن نتيجة التطبيع فحســب ،بل
ألنهــا أ�صبحــت ناشــطا فــي المتاهــة المعقــدة مــن
مصالح دول الشرق أالوسط.
أو�ضــاف" :قبــل مــدة طويلــة ،حلــم شــيمعون
بيريــس بـ أـ�ن تكــون إ�ســرائيل عضــوا فــي الجامعــة
العربيــة ،ولكــن مــا لــم يتخيلــه منطقــة محطمــة ال
جامعــة فيها بشــكل عملي".وبحســب الموقع ،إف�ن
الجانــب الســلبي هــو أ�ن دولــة االحتــال تبقــى فــي
عيــن الكـثيريــن ذراعــا للواليــات المتحــدة ،ويمكن
اســتخدامها للحمايــة والتســليح ،وكطريــق إ�لــى
واشنطن.ويرى يعاري أ�ن "الفلسطينيين اكـتشفوا
أ�نــه لــم يعــد لديهــم أ�حــد يعتمــدون عليــه ،وبالتالي
عليهــم تغييــر المســار" ،إ�ال أ�ن كاليــن يختلــف فــي
نظرتــه أف�هــم تداعيــات خطيــرة لعقــد غيــر الشــرق
أالوســط كانــت القضية الفلســطينية ،وقال" :نظرا
ش�نا عربيا ،وتخلى
ألن الوطنية الفلسطينية لم تعد أ
العــرب عــن الفلســطينيين ،وفــي الواقــع هم تحت
ضم فعلي ،ولهذا تحولت الوطنية الفلسطينية إ�لى
قضية محلية صهيونية".
أو�ضــاف أ�ن "تطــور كهــذا يمكــن أ�ن يجعــل الوضــع
صعبــا فــي غيــاب قوة خارجيــة تقود إ�لــى حل ،أو�ي
انفجــار فــي داخــل المناطــق يمكــن أ�ن يقــود آالن
إ�لــى الفوضــى" .ويعــرف كالين عن خطــة صهيونية
للتعامل مع أ�ي انفجار.
فبحســب هذه الخطة التي أ�عــدت بعناية على مدى
السنوات الماضية ،سيسيطر االحتالل على الضفة
الغربية المحتلة ،وتقسمها إ�لى شرائح مثل "نابلس
الكبــرى"" ،جنين الكبرى" ،وغير ذلك ،وســتكون
كل منطقــة تحــت حاكم عســكري ،وقال كالين إ�ن
القيــادة المركزيــة الصهيونيــة تدربــت علــى تطبيق
الخطة.
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استماع القرآن عبادة صامتة

عماد الدين دهينة
ً
تواقــا
إ�ذا ذبلــت رياحيــن القلــب؛ فحتمــا ســتجده ً
للعــودة إ�لــى الحيــاة .و إ�ذا ســئمت مــن الخلــق
والحــزان؛
جفاءهــم ،وتراكمــت عليــك الهمــوم أ
ال تتــردد فــي أ�ن تســتعيد البهجــة؛ فالطريــق إ�لــى
يبد� بكالم هللا.
السعادة أ
أت�مل حديث رســول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي
ـتغيثا أب�ســمائه الحسنى وصفات
يسـ أـ�ل فيه ربه مسـ ً
العلى“ :اللهم إ�ني أ�ســالك بكل اســم هو لك سميت
حدا من
بــه نفســك أ�و أ�نزلتــه فــي كـتابــك أ�و علمتــه أ� ً
خلقــك أ�و اسـ أـت�ثرت بــه فــي علــم الغيــب عنــدك أ�ن
تجعــل القـ آـر�ن العظيم ربيع قلوبنا ،ونــور أ�بصارنا،
وجالء همومنا أو�حزاننا…”.
فمــن المؤكــد أ�ن تستشــعر في آ�هات دعــاء النبي أ�ن
القـ آـر�ن الكريــم هــو نــور أالبصــار ،وربيــع النفــوس،
وكاشــف الهــم والغــم ،وشــفاء لمــا فــي الصــدور،
ورحمــة للمؤمنيــن ،وفرقــان للحيــارى ،و إ�رشــاد
للحيــاء ،ويحــق هللا بــه القــول
للمهتديــن ،و إ�نــذار أ
على الكافرين.
ً
ـماعا وتدبــرا ،نــور
وللتعبــد ُبالقـ آـر�ن ،قــراءة وسـ ً
وحالوة ،وي َع ّد ســماع القـ آـر�ن الكريم عبادة صامتة
يغفــل عنهــا الكـثيرون؛ ويقول هللا عز وجــل“َ :و إ� َذا
ْ ُ
َ
ْ ْ ُ
ون”
ُق ِر َئ ْال ُقر آ�ن َف ْاس َت ِم ُعوا َل ُه و أ� ِنص ُتوا َل َع َّل ُكم ُتر َحم َ
(العراف>(204 :
أ
سحر أالبدان أ�م القلوب؟
ولســماع القـ آـر�ن ســحر للقلــوب وســلطان عليهــا،
ولــذة ال تقــاوم؛ حتــى حـ َّـذر الكـفــار أ�تباعهــم مــن
القر�ن لما يعلمون من صدقه وسلطانه على
سماع آ
َ
القلــوب ،حيــث حكــى القـ آـر�ن عنهــم فقــال“ :و َق َال
َّال ِذيـ َـن َكـ َفـ ُـروا َال َت ْسـ َـم ُعوا ِل َهـ َـذا ْال ُقـ ْـر آ� ِن َو ْال َغـ ْـوا ِفيـ ِـه
ْ ُ
ون” (فصلت.(12 :
َل َع َّل ُكم َت ْغ ِلب َ
وقــد جــاء حكيم العرب -كما وصفوه -يســاوم النبي
صلــى هللا عليــه وســلم؛ ً
مقلبــا لــه أالمــور علــى كل
وجوه االســترضاء التي يقبلها البشــر .وهنا يقول له
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم :أ“�فرغت أ�بــا الوليد”،
يقــول نعــم فيقــول له“ :فاســمع مني” ،ثــم تال عليه
ســورة فصلــت حتــى وصــل إ�لــى قولــه تعالــى“َ :ف إ� ْن
أ� ْع َر ُضــوا َف ُقـ ْـل أ� َنذ ْر ُت ُكـ ْـم َص ِاع َقـ ًـة ِم ْثـ َـل َص ِاع َقـ ِـة َعـ ٍـاد
َ ُ
ود” (فصلت.)13 :
و َثم َ
فوضــع يــده علــى فــم النبــي صلــى هللا عليــه وســلم
وناشــده هللا والرحــم أ�ال يكمــل .وعــاد لقومــه بوجــه
غيــر الــذي ذهب به .ولما ســئل قال“ :ســمعت منه
كالمــا ليــس مــن كالم الجــن وال مــن كالم إالنــس،
ً
وهللا إ�ن لــه لحــاوة ،و إ�ن عليــه لطــاوة ،و إ�ن أ�عــاه
لمثمــر ،وان أ�ســفله لمغــدق ،و إ�نــه يعلــو وال ُيعلــى
عليه”.
فمــا بــال المؤمنيــن؟ وهــم أ�تقــى عبــاده أو�حرصهــم
علــى االمتثــال له والتقــرب إ�ليه؛ فللســماع مذاق ال
يعرفه إ�ال من ذاقه؛ ألن الصمت وســكون الجوارح

أ�دعــى لعمــل القلــب .حتــى إ�ن رســول هللا صلى هللا
القر�ن؛
عليــه وســلم لــم يطق أ�ن يحــرم لذة ســماع آ
رغم أ�نه عليه أ�نزل.
فعــن عبــد هللا بن مســعود رضي هللا عنــه قال :قال
القر�ن”
“اقر� علـ َّـي آ
لــي النبــي صلي هللا عليه وســلم :أ
فقلــت :يــا رســول هللا أ�قـ أـر� عليــك وعليــك أ�نــزل؟،
قــال “ :إ�نــي أ�حــب أ�ن أ�ســمعه مــن غيــري” ،فقـ أـر�ت
عليــه ســورة النســاء ،حتــى جئــت إ�لــى هــذه آاليــة:
َ“ف َك ْي َف إ� َذا ِج ْئ َنا ِم ْن ُك ِّل أ� َّم ٍة ِب َش ِه ٍيد َو ِج ْئ َنا ِب َك َع َلى
َهؤ َال ِء َش ِه ًيدا” (النساء .)41 :قال“ :حسبك آالن”،
ُ
فالتفت إ�ليه إف�ذا عيناه تذرفان” (متفق عليه).
تعليقا على هذا الحديث ،كما ورد
ويقول ابن بطال ً
في فتح الباري: يحتمل أ�ن يكون الرسول قد أ�حب
أ�ن يســمعه مــن غيــره ليكــون عرضــا ،أ�و أ�ن يكــون
لكي يتدبره ويتفهمه ،وذلك أ�ن المستمع أ�قوى على
التدبر ،ونفسه أ�نشط من القارئ الشتغاله بالقراءة
أو�حكامها.
القر�ن بتدبر وطاعة؛
فمن صفات المؤمنين ســماع آ
فقد يكون تدبره جزءا من اتصال العالقة إاليمانية
َّ
ـول
بينــه وبيــن ربــه .فيقـ
ـول ُتعالــى :آ“� َمـ َـن الر ُسـ ُ
َ
ـاهلل
ِب َمــا أ� ْنـ ِـز َل إ� َل ْيـ ِـه ِمــن َّر ِّبـ ِـه و ْالم ْؤ ِم ُنـ
ـون ُك ٌّل آ� َمـ َـن ِبـ ِ
َ
َو َم َال ِئ َكـ ِت ِه َو ُكـ ُت ِب ِه َو ُر ُس ِل ِه َال ُن َف ِّر ُق َب ْي َن أ� َح ٍد ِّمن ُّر ُس ِل ِه
َو َق ُالوا َسـ ِـم ْع َنا َو أ� َط ْع َنا ُغ ْف َر َان َك َر َّب َنا َو إ� َل ْي َك ْال َم ِص ُير”
(البقرة.)285 :
القر�ن على بنــي آ�دم فقط؛ ولكن
ولــم يقتصــر أت�ثير آ
وح َي إ� َلـ َّـي أ� َّن ُه
�
ـل
ـ
“ق
ا؛
يض
�
ـن
ـ
ِ
كان لــه أت�ثيــر علــى الج أ ً ُ
اســتم َع نفـ ٌـر مـ ْـن الج ّن فقالــوا �نا سـ ْـم أعنا ق ْر�نا عجباً
ْ َ َ َ َ ِ ْ ِ ِ َ َ ُ إ َّ َ ِ ْ َ ُ آ ً َ َ
* َي ْه ِدي إ� َلى ُّالر ْشـ ِـد َف آ� َم َّنا ِب ِه َو َل ْن ُن ْشـ ِـر َك ِب َر ِّب َنا أ� َح ًدا”
(الجــن)2-1:؛ وقوله عز من قائل“َ :و أ� َّنا َل َّما َسـ ِـم ْع َنا
ْال ُهـ َـدى آ� َم َّنــا ِب ِه َف َم ْن ُي ْؤ ِم ْن ِب َر ِّب ِه َف َال َي َخ ُاف َب ْخ ًســا َو َال
َر َه ًقــا” (الجــن .)13 :وقــد تعــدى أت�ثيــر القـ آـر�ن إ�لــى
الحيوانات.
الميت من ال يتدبر
ويبــدو أ�ن عــدم التدبــر مــن صفــات أ�عمــى القلــب؛
فلقــد نعــى هللا تعالــى على الكـفــار عدم اســتجابتهم
للســماع؛ فقــال“َ :و َل َقـ ْـد َذ َر أ� َنــا ِل َج َه َّنـ َـم َكـ ِثيـ ًـرا ِمـ ْـن
الجـ ّـن َوا نــس ل ُه ْم قل ٌ
ـون ِب َها َو َل ُه ْم أ� ْع ُي ٌن
وب َال َي ْف َق ُهـ
َ
ْ
َ
ال ِ ُي ْب ِصـ ُـر لِإون ب ِهــا َول ُهـ ُ ْ ُـم �ذ ٌ
ون ِب َهــا أ� ْو َل ِئـ َـك
ع
ـم
ـ
س
ي
ال
ان
َ ِ َ ِ َ َْ آ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ
ـون”
ـ
ل
اف
غ
ال
ـم
َكالَأ ْن َعـ ِـام َبـ ْـل ُهــم أ� َضـ ُّـل أ�و َل ِئـ َـك ُهـ ْ َ ِ ُ َ
(العراف.)179 :
أ
ُ
َ
ْ
ونعتهــم أ� ًيضــا بقولــه“َ :ف إ� َّنـ َـك َال ُت ْسـ ِـمع ْال َمو َتــى و َال
الصـ َّـم ُّ
تســم ُع ُّ
الد َعـ َـاء إ� َذا َو َّلـ ْـوا ُم ْد ِب ِريـ َـن * َو َمــا أ� ْنـ َـت
ُْ ِ
ِب َهـ ِـادي العمي َع ْن َض َال َل ِت ِه ْم إ� ْن ُت ْسـ ِـم ُع إ� َّال َم ْن ُي ْؤ ِم ُن
ِب آ� َيا ِت َنــا َف ُه ْم ُم ْس ـ ِل ُمون” (الــروم .)53-52 :وفي قوله
تعال ـى “ :إف�نــك ال تســمع الموتــى” ،أ�ي وضحــت
الحجــج يــا محمــد؛ لكــن ماتــت عقولهــم وعميــت
بصائرهم ،فال يمكنك إ�سماعهم وهدايتهم.
ش�ن اليهود ،وعصيانهم لبرهان ربهم:
وقد ْ ذكر هللا أ
ْ
ُ
َ
َ
ّ
ـون ْال َك ِلــم َعــن َمو ِاض ِعـ ِـه
ِ“مــن َّال ِذيـ َـن َهـ ُـادوا ي َح ِر ُفـ َ

ون َسـ ِـم ْع َنا َو َع َص ْي َنا َو ْاسـ َـم ْع َغ ْي َر ُم ْس َم ٍع َو َر ِاع َنا
َو َي ُق ُول
َ
ُ
ْ َ
ًّ
الد ِين َو َل ْو أ� َّنه ْم َق ُالوا َس ِم ْع َنا
َليا ب� ْل ِس َن ِتهم و َط ْعنا ِفي ِ
َو� ِط أعنــا َو ِاســم ْع َ ًوانظ ْرنــا ّ لــكان خ ْيـ ًـرا ل ُهـ ْـم َو�قـ َـومَ
ُ َ َ َ َ َ َ أْ
ََْ ْ
َو ألكـ ْـن لعن ُهـ ْ َـم للا بكـفرهـ ْـم فــا ُ
ـ
ـون إ� َّال َق ِليـ ًـا”
ن
م
ؤ
ي
ِ
ِ
َ
َِ َََ
َّ ُ ِ ُ ْ ِ
َ ْ ُ َ
(النساء.)46 :
ويؤكــد هللا تعالــى تحقــق وفاتهــم إالدراكيــة بعــدم
التدبر لكالم موالهمَ “ :و َما َي ْس َت ِوي أال ْع َمى َو ْال َب ِص ُير
َ .وال الظلمــات َوال النـ ُ َ
الظل َو َال ْال َح ُر ُور َ .و َما
ـور  .و َال ِّ
َ
َ
ُّ
يستو ُّي ُ َالح َ ُياء َوال ُّالم َوات � َّ
هللا ُي ْس ِم ُع َمن َي َش ُاء
ن
َ ْ َِ أ ْ ُ َ أْ ُ إ َ
َ
نت ِب ُم ْسـ ِـم ٍع َّمن ِفي ْال ُق ُب ِور ”(فاطر- 19 :  2)2.
و َما أ� َ
فهل نتشبه بهم؟
القر�ن؟
كيف نسمع آ
نســمع القـ آـر�ن ممــن نستشــعر منــه القـ آـر�ن ،فعــن
طاووس رضي هللا عنه ،قال :سئل رسول هللا صلى
صوتــا للقـ آـر�ن
هللا عليــه وســلم :أ�ي النــاس أ�حســن ً
أو�حســن قــراءة؟ قــال“ :مــن إ�ذا ســمعته أر�يــت أ�نه

يخشى هللا” (رواه مسلم).
ولكــن قد يتســاءل ســائل :كيف أ�ســمع القـ آـر�ن أو�نا
في ضيق؟ فنقول:
للبدان والعقول
وال :إ�ذا كانت هذه العبادة راحة أ
أ� ً
و إ�شــباع للنفــوس؛ أ�فــا تســتحق أ�ن تضحــي مــن
أ�جلها .أ�ما إ�ذا ذقت لذتها فستعرف أ�نت الجواب.
ً
ثانيــا :الســماع مــن أ�يســر العبــادات فتســتطيع أ�ن
تســمع في البيت ،وفي العمل ،وفي السيارة ،وعلى
كل أالحــوال .مــا دمــت حاضــر القلب كيفمــا تكون
ً
مضجعا.
جالسا أ�و
ً
قائما أ�و ً
وتميــل النفــوس إ�لــى ســماع القــراءة بالترنــم أ�كـثــر
مــن ميلهــا لمــن ال يترنــم؛ ألن للتطريــب أت�ثيــرا فــي
رقــة القلــب و إ�جــراء الدم ـع.ويقــول إالمــام النــووي
القر�ن صفة العارفين
رحمه هللا: البكاء عند قراءة آ
وشعار الصالحين.
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نصائح مهمة آلباء وأمهات أطفال التوحد
بقلم :د .رشاد الشين
للطفال
استشاري المشكالت السلوكية والنفسية أ
.1لست وحدك فهناك طفل يعاني من التوحد من بين
كل  88طفل
.2احمــد ربــك أ�ن اختــارك لهــذا االبتــاء ( إ�ذا أ�حــب هللا
عبدا ابتاله إف�ذا صبر اجتباه ).
ً
.3المــل فــي وجــه هللا كبيــر ( لــكل داء دواء ،علمــه من
أ
بالمل في الشــفاء
علمــه ،وجهلــه من جهله) لذا تمســك أ
مهمــا واجهــت مــن مصاعــب ( إ�يــاك أ�ن تتــرك أالمــل أ�و
يتركك أالمل تمسكا ببعضكما ).
�.4ثبت الواقع العملي تحقيق الشــفاء بالنسبة للتوحد،
أ
وقصــص النجــاح كـثيــرة ،ومثبتــه ،ومــن الضــروري
االطالع عليها واالستفادة منها.
توفيقا
أ
�.5كـثــر آالبــاء أ
والمهات أ�مـ ًـا في الشــفاء أ�كـثرهم ً
للي�س ،أ�و تخضع
فــي الوصــول إ�ليه؛ إف�ياك أ�ن نستســلم أ
للحباط ،أ�و تستجيب للتثبيط ،أ�و تقف مكـتوف أاليدي
إ
عن رعاية فلذة كبدك أو�مانة هللا عندك.
.6اســلك كل الطــرق ،واســتفد بــكل الجهــود والبرامــج

والعالجــات العمليــة التــي أ�ثبتــت نجاحـ ًـا علــى أ�رض
الواقــع؛ فهنــاك العديــد مــن المــدارس فــي التعامــل مــع
التوحــد ،وكل مدرســة لهــا أ�ســلوبها فــي العــاج المبنــي
على قواعد عملية تم الوصول للنجاح من خاللها.
�.7حســن اختيــار المركز الــذي تتعامل معه ،أو�ن يكون
أ
َوفــق المواصفــات العالميــة التــي تفــي باالحتياجــات،
جيدا علــى هذه المواصفات
وترتقــي بالمهــارات ،وتعرف ً
وال قبل إ�لحاق طفلك .
واختبر تحققها أ� ً
.8احــرص علــى التدريــب والتعلــم واكـتســاب المهــارات
التــي يحتاجهــا طفلــك؛ حتــى ترتقــي بــه وتصــل بــه إ�لــى
بــر أالمــان؛ لــذا أف�نــت بحاجــة إ�لــى العديــد من الــدورات
التدريبية ودوام اكـتساب المعلومات .
.9تــذرع بالعزيمــة والمثابــرة و إالصــرار علــى المواصلــة
وتحلــى بالــروح الطيبــة والمرونــة والصبــر والحلــم
وســعة الصــدر أو�نــت بـ إـ�ذن هللا تســتطيع أ�ن تتحدى كل
المشكالت وتصل إ�لى النجاح.
 .10الطفــل ال ذنــب لــه ،وال يصــح اللــوم عليه ،وال
مجــال لنقــده ،أ�و توبيخه ،أ�و معاقبتــه ،أ�و مقارنته بغيره

مــن أالطفــال ،بــل دعمــه ومســاندته وتدريبــه وعالجــه
واالرتقاء به والتعاطف معه على الدوام.
.11يجــب أ�ن نعــد مــن حولنــا لمســاعدتنا ،أو�ن نتغلــب
علــى الظــروف المحيطــة ،وال أنت�ثــر بالتعليقات الســلبية
التــي قــد تصدر من بعض الذيــن ال يفهمون طبيعة حالة
ابننــا ،أو�ن نوصــل قناعــة أ�ن الطفــل يحتــاج إ�لــى الدعــم
النفسي والمساندة.
.12المــر يحتــاج إ�لــى المتابعــة الدائمــة؛ فكــن علــى
أ
صلــة مســتمرة بفريــق العمــل المختــص مــن أالطبــاء
والخصائييــن والمراكز المتميزة؛ لتقييم الطفل ووضع
أ
خطة مناسبة واالستمرار في تنفيذها .
.13نحــن معــك ،ندعمــك ونســاندك ،ويدنــا بيــدك حتى
تحقيق الشفاء؛ فتواصل معنا على الدوام .
.14كــن دائمـ ًـا علــى ثقــة أب�نــك ـ بـ إـ�ذن هللا ـ ســتصل إ�لــى
النجــاح ،وســاعتها ســتحس بقيمــة كل مــا أ�نفقتــه مــن
مــال أ�و جهــد أ�و وقــت ،وتغمرك ســعادة تحقيــق االنجاز
واستشعار فضل هللا ،وتحقيق حلمك الذي تتمناه .
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المهاجرون العراقيون
يحاربون الغربة بصناعة النجاح

دار السالم /بغداد /متابعة
معظــم قصــص المغتربيــن ناجحــة ،إ�ذ قامــوا أبت�ســيس حياتهــم
الخاصــة ،وحققــوا أ�حالمهم ســواء في الدراســة أ�و العمل ومنهم،
المهنــدس والسياســي النمســاوي مــن أ�صول عراقية عمــر الراوي
الــذي هاجــر منــذ أ�كـثــر مــن أ�ربعيــن عامـ ًـا ،أو�بــرز التحديــات التي
واجههــا هــي كيفيــة إ�تقــان اللغــة الجديــدة وتعلــم ثقافــة البلــد
الجديــد ،ومعرفــة نمــط حياتهــم والنجاح فــي الدراســة ،وفقدان
والصدقــاء والبــدء مــن نقطــة الصفــر ،اذ قــام أبت�ســيس
أالهــل أ
مبادرة المسلمين والمسلمات النمساويين.
وعن ذلك اوضح الراوي "سبب قيام تلك المبادرة هو الكراهية
للســام والمســلمين فــي النمســا آ�نــذاك ،وكان علينــا اثبــات أ�ننا
إ
فبد�نــا التفاعــل مــع
جــزء ال يتجـ أـز� مــن المجتمــع ودورنــا البــارز ،أ
مؤسســات المجتمــع المدنــي ونشــر المقــاالت ،وحضــور الندوات
والت�كيد على الدور الحضاري للمسلمين
والمشاركة في إالعالم ،أ
ومناهضــة كل أ�نــواع العنصريــة والتحريــض ضــد آالخريــن،
أو�صررنــا علــى أ�ن نطلــق أ�يضــا كلمــة النمســاويات حتــى ال نغفــل
عــن دور المـ أـر�ة ومســاواتها مــع الرجــل ،ودورهــا الفعــال كــي
نتجــاوز إ�قصاءهــا وتهميشــها وغبنها كما هو شــائع فــي الكـثير من
ـاويا
المجتمعــات ،أف�كدنــا أ�ن ليــس هناك مانع من أ�ن تكون نمسـ ً
ومسلما في الوقت نفسه".
ً
مبينـ ًـا "كمــا كنــت مــن مؤسســي منبــر الحــوار المســيحي المســلم
وعضوا في مجلس ادارته ،وتم أت�سيســه بعد تفاقم أالزمة بســبب
ً
نشــر الرســوم المســيئة في الدنمارك ،وتصاعد موجة التظاهرات
وســوء الفهــم بيــن الحضارتيــن ،والهــدف منــه هــو بنــاء الجســور
وخلــق صيغــة للحيــاة المشــتركة ،وكيفيــة إ�يجــاد أالمــور التــي
تجمعنا ،وكيف نكون ضد الكراهية والحقد المتفشــي في الكـثير
من بلدان العالم".
معاناة الفراق
كبيــرة هــي المعانــاة التــي يعيشــها أالهالــي مــن جــراء فــراق
أ�حبائهــم وتشــتتهم فــي بقــاع العالــم ،وعلــى الرغــم مــن وجــود
وســائل التواصــل االجتماعــي والتكنولوجيا الحديثــة التي قربت
المسافات ،حتى تحول الكون لقرية صغيرة ،يبقى هؤالء بحسرة
مســتمرة لرؤية أ�بنائهم والرغبة بعودتهم إ�لى أ�حضانهم ،إ�ذ تقول
الحاجة أ�م حسام":منذ هجرة ابني إ�لى تركيا أو�نا أ�عيش في دوامة
من القلق واالشتياق له ،أ�تمنى أ�ن أ�راه بقربي في كل لحظة".
لى"�ن منصات الدردشــة خففت
عاما إ� أ
أو�شــارت نغم حامد (ً )40
كـثيــرا مــن أ�لــم الفــراق ،فيمكننــا التواصــل بالصــوت والصــورة،
وجربت هذا الشعور حين سافرت لمدة عامين مع زوجي وابنتي
إ�لى السويد".
وتعيش هبة حسين ( )33عاما ،تجربة مريرة وهي تقيم في لندن
مــع زوجهــا وطفلهــا بعــد هجرتهــم منــذ خمســة أ�عــوام ،وتتحــدث

بصــوت مؤلم":كانــت مصلحتنــا فــي الســفر رغــم أ�ننــي أ�عانــي من
ابتعــاد أ�ســرتي عني ،ولكني أ�حاول تحمــل الوحدة باالتصال بهم
وسماع اصواتهم".
نجاحات في الغربة
الشــابة ســارة الســعيدي الحاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس
فــي هندســة الكهربــاء والحاســبات مــن جامعــة دهوك ،وشــهادة
الهندســة فــي تخصــص الميكانيــك مــن جامعــة نورثامبتــون فــي
انكلترا.
أ�وضحــت :أ"�درس آالن فــي جامعــة لســتر إالنكليزيــة كطالبــة
ماجســتير في إ�دارة المشــاريع الهندســية ،وانا عضوة في منظمة
نســاء فــي الهندســة البريطانيــة أو�حــد خريجــي برنامــج آ�يلــب،
للقيــادات الشــابة والتبــادل الثقافــي ،تم اختياري مــن بين آ�الف
الشــباب لخــوض تجربــة بنــاء الســام والتطويــر المجتمعــي فــي
أ�ميــركا ،وفــي ســنة  2019تم اختياري ألمثل العــراق في اليابان
ضمن برنامج تمكين الشباب العراقي في مجال إ�دارة أالعمال".
استثمار الطاقات
أ�مــا عبــد الرحمن الشــال الــذي تخرج في كلية علوم الحاســبات
فتحــدث عــن تجربتــه قائــا ":بعــد تخرجــي شــعرت إب�حبــاط
ألننــي واجهــت صعوبــة فــي الحصــول علــى وظيفــة ،كنــت آ�مــل
بالحصــول علــى عمــل يكــون فــي بغداد وقريبـ ًـا من أ�ســرتي ولكن
ـد�ت كعامل فــي مخبز مع تفكيري المســتمر
مــن دون جــدوى ،بـ أ
فــي مســتقبلي الذي ســيضيع لــو بقيت داخل العــراق ،لذا قررت
الهجــرة بعــد الحصــول علــى وظيفــة فــي شــركة نمســاوية ضمــن
المجال الذي درسته".

"الن أ�نــا فــي النمســا ،أ�عمــل مبرمجـ ًـا فــي شــركة
أو�كــد آ
"االنترناشــونال" ،وهــي شــركة تملــك ثمانيــن فرعـ ًـا فــي العالــم
لصنــع أ�جهــزة المقاييس ،شــعرت بقيمة الدراســة وقت مغادرتي
للعــراق ،ورحلــت لبلــد يســتثمر الطاقــة الشــبابية ،ولدينــا فــي
العــراق الكـثيــر مــن العباقــرة والعقــول النابغــة ،لكن لــم يجدوا
من يحتوي إ�بداعهم".
آ�ثار نفسية
أ�مــا عــن آالثــار النفســية التــي تتركها الغربــة على أالفــراد فتوضح
المختصــة النفســية خلــود علــوان ":للغربــة آ�ثارهــا الســلبية
واليجابيــة ،فاالنتقــال للعيــش في بلــد آ�خر ينمي شــخصية الفرد
إ
والحســاس بالمســؤولية،
وفكــره ،ويســاعده علــى االكـتشــاف إ
والزيــادة فــي الجانــب الوظيفــي وتحقيــق الســعادة النفســية،
وتحد ألدمغتنا بســبب
فاالســتقرار خارج الوطن هو وضع جديد ٍ
تغييــر الحيــاة الروتينيــة التــي تجعــل أ�دمغتنــا راكــدة ،وبذلــك
ســيعمل الدمــاغ عنــد الهجــرة علــى اكـتشــاف طــرق وشــوارع
ومناطــق ،والتعــود علــى عــادات مختلفــة وقواعــد جديــدة ،وهــي
والدراك،
ترهقنــا فــي البدايــة ولكنها تعمل على تحســين الوعــي إ
كمــا يــزداد إالبــداع والمعــارف بلقــاء أ�فــراد جــدد ذوي خبــرات
ومهارات عديدة ،ووضع خطط تسهم في استقرارنا والتفاعل مع
ثقافــات كـثيــرة ،وتوطيــد عالقات مختلفة من شـ أـ�نها أ�ن تســاعدنا
على مواصلة العيش في الخارج".
أ�مــا عــن آالثــار الســلبية ،أف�كــدت علــوان أ�ن االغتــراب يســهم فــي
ضيــاع الهويــة ،وتدميــر الشــعور باالنتمــاء للوطــن ،كمــا تشــكل
الهجرة صدمة ثقافية عكسية.
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االتحادات الرياضية تصوت على تشكيل اللجنة
الثالثية لقيادة المرحلة واجراء انتخابات االولمبية
دار السالم /بغداد
عقــد وزيــر الشــباب والرياضــة
عدنــان درجــال ،اجتماعـ ًـا مــع عدد
مــن االتحــادات الرياضيــة لرســم
خارطة العمل في اللجنة االولمبية
العراقيــة .وخــال االجتمــاع،
صوتــت االتحــادات الرياضيــة
باالجماع على اللجنة الثالثية التي

ســتقود المرحلــة االنتقالية واجراء
وت�لفت
انتخابات اللجنة االولمبية .أ
اللجنة الثالثية من :قاسم الخاكاني
عميد كلية التربية الرياضة بجامعة
بغــداد وازاد حســن قــادر اســتاذ
بكليــة التربيــة الرياضــة بجامعــة
صــاح الديــن واكرم نعيــم عطوان
مدير عام بوزارة الشباب.

اتحاد المالكمة يصدر توضيحًا

بشأن ابعاد ممثل نادي الحسين
دار السالم /بغداد
اجتماعا
عقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال،
ً
مع عدد من االتحادات الرياضية لرسم خارطة العمل
فــي اللجنــة االولمبيــة العراقيــة .وخــال االجتمــاع،
االتحــادات
صوتــت
الرياضيــة باالجماع
اللجنــة
علــى
الثالثيــة التــي
ســتقود المرحلــة

االنتقاليــة واجــراء انتخابــات اللجنــة االولمبيــة.
وت�لفــت اللجنــة الثالثيــة من :قاســم الخاكانــي عميد
أ
كليــة التربيــة الرياضــة بجامعــة بغــداد وازاد حســن
قــادر اســتاذ بكليــة التربيــة الرياضــة بجامعة صالح
الدين واكرم نعيم عطوان مدير عام بوزارة الشباب.

قصي منير يستقيل
من تدريب الديوانية
استقالته من منصبه.
وقــال منيــر فــي تدوينــة
دار السالم /بغداد
اعلــن مــدرب نــادي لــه :وداعــا نــادي
الديوانيــة العزيــز،
نافســت منــذ المســت
قدمي كرة القدم لم أ�كن
انهزاميـ ًـا في يوم ،عملت
بمــا يمليــه علــي الضميــر
ولكــن فــي وقتنــا هــذا
غيــر مرحب بمــن يعمل
الديوانيــة قصــي منيــر ،بالمبادئ وبشرف.

العراق يستعد الستضافة خليجي
 25بملعب يتسع لـ 30الف متفرج
دار السالم /بغداد
تواصــل وزارة الشــباب والرياضــة،
اســتعداداتها الســتضافة بطولــة أك�س
الخليــج خليجــي  .25ويعــد العــراق
المرشــح الوحيــد الســتضافة البطولــة،
المقــرر اقامتهــا فــي البصــرة .ويتواصــل
العمــل فــي َملعــب المينــاء ســعة 30
أ�لــف ُمتفــرج مــع وصولــه إ�لــى َمراحـ ٍـل

ُمتقدمـ ٍـة من إالنجاز ،حيث من المؤمل
ان تنتهــي االعمــال قبــل انطــاق
البطولــة نهايــة العــام الجــاري .ومــن
المقــرر ان يرســل اتحــاد أك�س الخليــج
ـدا الــى البصــرة لالطــاع علــى البنى
وفـ ً
التحتية وتحضيرات العراق الستضافة
البطولة.

احمد قاسم رئيسًا التحاد
التايكوندو
دار السالم /بغداد
انتخــب االتحــاد العراقــي المركــزي
رئيسا لالتحاد.
للتايكوندو ،احمد قاسم ً
بدال من
ـدة
وانتخبــت هيئــة ادارية جديـ
ً
الهيئــة الســابقة برائســة ابراهيــم جبــار

البهادلي .وبحســب كـتاب االتحاد الذي
ارســلت نســخة منه الى االتخــاد الدولي
للعبــة ،فـ إـ�ن قــرار تغييــر االدارة جــاء
بســبب التفــرد بالقــرار من قبــل الهيئة
السابقة وتهميش دور االعضاء.
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موظف سابق يحطم 50

سيارة بمرآب شركة مرسيدس
تمكــن باحثون في ماليزيا من تحويل أ�وراق
أالنانــاس إ�لــى أ�ليــاف يمكــن اســتخدامها فــي
صناعــة طائــرات مســيرة تتميز أب�نهــا أ�رخص
أو�خــف وزنـ ًـا ،كمــا أ�نــه مــن الســهل التخلص
منها عند تحطمها.
وطــور باحثــون ماليزيــون طريقــة لتحويــل
أالليــاف الموجودة في أ�وراق أالناناس ،التي
ليس لها استخدام في العادة ،إ�لى مادة قوية

يمكن اســتخدامها فــي بناء هياكل الطائرات
ُالم ّ
سيرة.
ير�ســه البروفيســور
وكان المشــروع ،الــذي أ
محمــد طــارق حميــد ســلطان بجامعــة بوترا
الماليزيــة ،يحــاول إ�يجــاد اســتخدامات
ُمســتدامة لمخلفات أالنانــاس من مزارع في
كيلومترا
هولو النجات وهي منطقة تبعد 65
ً
عن كوااللمبور.
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باحثون يستخدمون أوراق األناناس
في صناعة طائرات مسيرة

تمكن باحثون في ماليزيا من تحويل
أ�وراق أالنانــاس إ�لــى أ�ليــاف يمكــن
اســتخدامها فــي صناعــة طائــرات
مســيرة تتميــز أب�نهــا أ�رخــص أو�خــف
وزنـ ًـا ،كمــا أ�نــه مــن الســهل التخلــص
منها عند تحطمها.
وطــور باحثــون ماليزيــون طريقــة
لتحويل أاللياف الموجودة في أ�وراق
أالنانــاس ،التــي ليــس لهــا اســتخدام
فــي العــادة ،إ�لــى مــادة قويــة يمكــن
استخدامها في بناء هياكل الطائرات
ُالم ّ
سيرة.
ير�ســه
وكان المشــروع ،الــذي أ
البروفيســور محمــد طــارق حميــد
ســلطان بجامعــة بوتــرا الماليزيــة،
يحاول إ�يجاد اســتخدامات ُمســتدامة

لمخلفــات أالنانــاس مــن مــزارع فــي

هولــو النجــات وهي منطقــة تبعد 65

كيلومترا عن كوااللمبور.
ً

