تحقيقات وحوارات

من االقليم
حريــق يتســبب بنفــوق  13الــف دجاجة
شمالي محافظة اربيل
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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

اعتماد بطاقة الناخب البايومترية رسميًا في دوائر
الدولة وتسجيل أكثر من  14مليون ناخب بايومتريًا

دار السالم /بغداد

اعلنــت مفوضيــة االنتخابــات ،عــن تســجيل أ�كـثــر مــن
 14مليــون ناخــب بايومتريـ ًـا .وقالــت المفوضيــة ،إنــه
تــم تســجيل أ�كـثــر مــن  14مليــون ناخــب بايومتريــا
وتوزيــع أ�كـثــر مــن  12مليــون بطاقــة بايومتريــة بيــن
الناخبيــن ،مؤكــدة إجــراء مــا يقــارب  65548حالــة

االف

ت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

تحديــث للبيانــات" ،مشــيرة الــى أ�ن "الفــرق الجوالــة
حدثــت بيانــات  571حالــة فــي مخيمــات النازحيــن.
كمــا أ�قــر مجلس الــوزراء العراقي ،في جلســته أالخيرة
المنعقــدة اول امــس الثالثــاء اعتمــاد بطاقــة الناخــب
البايومترية طويلة أالمد إحدى المستمسكات الرسمية

مطالبا جميــع الموظفين
المعتمــدة فــي دوائــر الدولةً ،
والمتعاقدين العاملين في مؤسســات الدولة ،تحديث
بياناتهــم البايومتريــة خالل  60يومـ ًـا ،والحصول على
بطاقــة الناخــب البايومترية طويلة أالمد ،على أ�ن ينفذ
بدءا من (1شباط .)2021
هذا القرار ً

لماذا التحديث البايومتري يعالج الفساد؟

ثمة ارتباط وثيق بين  3مفاصل أ�ساسية:
•تحديث البطاقة البايومترية
•اجراء االنتخابات النزيهة
•معالجة أ�زمة العالج ومكافحة الفساد
فــكل واحــدة مــن هــذه الخطــوات تؤدي إلــى أ�خرى ،فامتــاك البطاقة
البايومتريــة طويلــة أالمــد يقطــع الطريــق أ�مــام المزوريــن والفاســدين،
وينهــي مخططــات اســتخدام آ�الف البطاقــات القديمــة الضائعــة أ�و

ّ
المضيعة .وذلك سبيل أ�ساسي ،وخطوة الزمة إلنجاز انتخابات نزيهة
وشفافة تحقق مطالب الجماهير وتلبي طموحهم.
واالنتخابــات بحــد ذاتهــا ليســت إال وســيلة للتغيير واالصــاح ،وبدون
أ�ن تحقق هذا المطلب الوطني أالساسي فال قيمة لها ،ألن ذلك معناه
اعادة تدوير الواقع العراقي ّ
المر.
والزمات
واالنتخابــات الناجحــة والنزيهة والشــفافة ،ســتعالج الفســاد أ
دون شك ،ألنها ستعبر عن رغبة وارادة العراقيين ،وستمنح الفرصة

للوجــوه الجديــدة التــي يجدهــا الناخبــون جديــرة بـ أـ�ن أت�خــذ فرصتهــا
المطلوبة للعمل وانجاز برامجها التي تحملها.
وفــي كل خيــر ..مــا دام أ�نــه نابــع عــن رؤيــة وطنيــة وتعبــر عــن ارادة
الجماهيــر لذلــك كلــه يكـتســب تحديــث ســجل الناخبيــن ،وامتــاك
البطاقة البايومترية أ�هميتها.
ومــن أ�جــل عراق آ�من يبني مســتقبله المزدهر ..عليكــم أ�يها العراقيون
مهمة كبرى فال تقصروا فيها أو�نتم أ�هل لكل الخير.
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اجتماع الرئاسات :أهمية تمرير الموازنة
بشكل يحمي حقوق المواطنين
دار السالم /بغداد
أ�كــد اجتمــاع الرائســات ،اليــوم الثالثــاء ،ضرورة
ترســيخ أالمــن الداخلــي وحمايــة حــق التظاهــر،
ومنــع أالعمــال الخارجــة عــن القانــون وضبــط
الســاح المنفلــت ،فــي حيــن شــدد علــى أ�هميــة
تمريــر الموازنــة الماليــة لعــام  2021بالشــكل
الذي يحمي حقوق المواطنين.
وقالــت رائســة الجمهوريــة في بيــان صحفيُ ،عقد
فــي قصــر بغــداد ،اجتمـ ٌ
ـاع لرئيــس الجمهوريــة
برهــم صالــح ،ورئيــس مجلــس الــوزراء مصطفــى
الكاظمــي ،ورئيــس مجلــس النــواب محمــد
الحلبوســي ورئيــس مجلــس القضــاء أالعلــى فائق
زيــدان ،جــرى فيــه مناقشــة تطــورات أالوضــاع
والمنيــة واالقتصاديــة فــي البــاد إ�لــى
السياســية أ

جانب ملف االنتخابات المقبلة".
وتنــاول االجتمــاع ،أ�هميــة االنتخابــات المقبلــة
باعتبارهــا المســار الديمقراطــي والدســتوري
ور�ي
للبــاد ،ســيما أو�نها أت�تي بعد حراك شــعبي أ
عام وطني واســع يتطلع نحــو إالصالح والتغيير،
وهــو مــا يســتدعي أ�ن تكــون االنتخابــات المقبلــة
اســتجابة حقيقيــة لتطلعات الشــعب ومتطلبات
الحيــاة السياســية والخدميــة التــي يســتحقها
العراقيــون ،لتكــون المســار الســلمي فــي تحقيق
إالصالحــات المنشــودة ،أو�ن تضمــن المشــاركة
الواسعة".
وجــرى فــي االجتمــاع أ�يضـ ًـا ،بحســب البيــان،
الت�كيد على أ�همية تمرير مشــروع قانون الموازنة
أ
العامــة لســنة  ،2021بالشــكل الــذي يحمــي

الحديدي يوضح طبيعة برنامج غذاء
طلبة المدارس في قضاء البعاج
دار السالم /بغداد
أ�وضــح عضو مجلس محافظة نينوى
السابق ،خلف الحديدي ،آ�لية تنفيذ
برنامج منح الغذاء للطلبة في قضاء
البعــاج ،الذي تنفذه جهات عالمية،
بالتعاون مع وزارة التربية.
وقال الحديدي ،في تصريح صحفي:
إ�نــه بجهــود خيــرة تمــت المباشــرة
بمشــروع مشــروع الغــذاء التربوي،
فــي المــدارس االبتدائيــة ،فــي قضاء
البعــاج ،حيــث حضــر وفــد رفيــع
مــن وزارة التربيــة ،ووفــد ممثلــي
تربيــة نينوى ،وكذلك ممثلي برنامج
الغــذاء العالمــي ،وبحضــور مــدراء

المــدارس ،في القضاء لشــرح توزيع
الغــذاء على التالميذ ،لمــا له من أ�ثر
على نفسية هؤالء الطلبة”.
وتابــع ،أ�ن البرنامــج سيســهم فــي

حقــوق المواطنيــن ،ويمنــع انعكاســات الوضــع
المالــي الحالــي علــى أالوضــاع االقتصاديــة فــي
البــاد ،وبالــذات الشــرائح االجتماعيــة محــدودة
الدخــل ،والتوصــل إ�لــى حلــول جذريــة بيــن

الحكومــة االتحاديــة وحكومــة إ�قليــم كردســتان
حول المســائل المالية العالقة بما يضمن حقوق
ورواتب جميع الموظفين وعدم زجها بالخالفات
السياسية.

الطيران المدني تؤكد استمرار
إجراءات منع السفر من  8دول

تعزيــز الروابــط بيــن التالميــذ
والمــدارس ،وســيقضي علــى ظاهــرة
التســرب وتــرك الدراســة ،بتكــون
رابط محبة.

مشتاق الشمري :الحل االمثل لمشكلة
العشوائيات هو بناء مجمعات سكنية منظمة
دار السالم /بغداد
دار السالم /بغداد
أر�ى عضــو مجلــس محافظة بغداد ،مشــتاق الشــمري ،ان
الحمــل االمثل الســتثمار العشــوائيات واالراضي الزراعية
المتحولــة الــى مناطــق ســكنية يكمــن فــي بنــاء مجمعــات
ســكنية منظمــة .وقــال الشــمري انــه يجــب العمــل علــى
اســتثمار االراضــي الزراعيــة فــي العاصمــة بغــداد بالعمل
علــى تحويلهــا الــى مجمعــات ســكنية مــن قبــل شــركات
اجنبيــة متخصصــة فــي هــذا الجانــب .واضــاف ان تحويــل
هــذه االراضــي والعشــوائيات واالراضــي الزراعيــة الــى

دار السالم /بغداد
شــركات مختصة في انشــاء المجمعات السكنية سيضمن أ�كدت سلطة الطيران المدني العراقية ،التزامها
تحويلهــا الــى مجمعــات بمواصفــات راقيــة تراعــي البيئــة ،بقــرارات اللجنــة العليــا للصحــة والســامة
وصالحــة للســكن البشــري ،وضمــن التصميــم االساســي الوطنيــة بمنــع الســفر ودخــول الوافديــن مــن
للعاصمة.
ثماني دول بسبب الساللة الجديدة من فيروس
كورونا.
وقــال مديــر إ�عــام ســلطة الطيــران المدنــي
جهــاد الديــوان ،إ�ن ســلطة الطيــران المدنــي
جهــة تنفيذيــة ملتزمــة بمــا يصــدر مــن تعليمات
وقــرارات مــن اللجنــة العليــا للصحة والســامة

والمانة العامة لمجلس الوزراء.
الوطنية أ
أو�شــار إ�لــى أ�ن ســلطة الطيــران مســتمرة بمنــع
الســفر ودخــول الوافديــن مــن ثمانــي دول التي
ظهــرت فيهــا الســالة الجديــدة لكورونــا مــا
عــدا العراقييــن العائديــن مــع إ�لزامهــم بفحــص
( )PCRوالحجــر المنزلــي لـ ـ  14يومـ ًـا ويســتثنى
مــن ذلــك الدبلوماســيون علــى شــرط أ�ن يكــون
التعامــل بالمثل مع الدولــة أالخرى مع تطبيق
إالجراءات الوقائية.
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مالحظاتنا على موازنة 2021

رشيد العزاوي
أالمين العام للحزب إالسالمي العراقي
* الموازنــة الحاليــة تعــد االكبــر بيــن ســابقاتها
بمبلغ  164ترليون ،واكـثر من نصفها سيكون
استقراض او عجز.
* الحكومــة اوقفــت فــي قانــون الموازنة جميع
التعيينات وايضا عدم تعويض المتقاعدين من
الخدمــة اي ايقــاف حركة المالك في حين انها
اســتحدثت 261اكـثــر درجــة خاصــة مــن فئــة
(ب) وهي مدير عام وما يعادله.
* مــن المؤاخــذات أالخــرى فــي الموازنــة أ�نهــا
اوقفــت التعييــن والتعاقــد وحركــة المــاك
ولكنهــا اباحــت التعاقــد مــع الخبــراء اصحــاب
الدرجــات الخاصــة المحاليــن علــى التقاعد اذا
كانت هناك حاجة ملحة لهم.
* الموازنــة اعتمــدت علــى انتاج نفطــي يقدر ٣
مليــون و ٢٥٠الــف برميــل في اليــوم ،رغم ان
انتاج النفط أ�كـثر بذلك بكـثير.
* االعتمــاد على ســعر  ٤٢دوالر لبرميل النفط
في موازنة  ٢٠٢١غير صحيح ،في ظل الزيادة
الحاصلة في أالسعار والتي بلغت أ�كـثر من ٥٠
دوالر للبرميل الواحد.
* مــن حــق الحكومــة فــرض ضرائــب علــى
المواطنيــن لكــن ليــس مــن خــال الموازنــة،
ويتم ذلك عبر قانون خاص.
*ليــس لدينــا نيــة فــي تعطيــل موازنــة ٢٠٢١
لكننــا ال يمكــن نصــوت عليهــا فــي ظــل هــذه

المخالفــات ،ومنها زيادة إالنفاق بشــكل مبالغ
فيه.
* لمــاذا يتــم أت�جيــل نفقــات شــركات الهاتــف
النقال مع حاجتنا لهذه أالموال؟!.
* كيف نثق كمواطنين أب�ن انتاج النفط هو ما
معلــن عنــه من قبــل الحكومــة العراقية ،وهل
العدادات تعمل ام ال؟
* مــا مقــدار االســتهالك المحلــي مــن النفــط
العراقي في الموازنة لعام .٢٠٢١
*لــن اصــوت علــى فقــرة الضرائــب فــي قانــون

موازنة .٢٠٢١
* المــادة  ١٢مــن موازنــة  ٢٠٢١منعــت
التوظيــف حتــى فــي درجــات الحــذف
واالســتحداث ،ونتمنــى من الحكومــة تعديلها،
ألنهــا ظلمــت آ�الف الشــباب مــن المحاضريــن
فــي وزارة التربيــة وغيرهــم ،وذلــك عن طريق
اضافــة درجــات الحــذف واالســتحداث والتــي
تقدر ب  ٢٠٠الف درجة.
* هنــاك غيــاب تــام لمسـ أـ�لة المحاضريــن فــي
وزارة التربيــة في قانون موازنة  ،2021ونحن

ـالالف والــوزارة
نطالــب بتعينهــم وعددهــم بـ آ
بحاجة اليهم.
* ال توجــد لــدى الحكومــة اي خطــة لمعالجــة
أالزمــة الماليــة الحاليــة ،لذلــك نــرى هــذه
المشاكل في قانون الموازنة.
* ليــس مــن صالحيــات مجلس النــواب اضافة
اي درجــات وظيفيــة في قانون موازنة ،٢٠٢١
وهي من صالحيات الحكومة.
*البطالــة التــي ستتســبب بهــا موازنــة ٢٠٢١
نتيجة غلق التعيينات ستكون كارثة ومحبطة.
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حريق يتسبب بنفوق  13الف دجاجة
شمالي محافظة اربيل
دار السالم /أ�ربيل
اندلــع حريــق فــي حقــول للدواجــن فــي قضــاء
"ميركســور" أ�قصــى شــمالي محافظــة اربيــل عاصمــة
اقليــم كوردســتان وتســبب بنفــوق قرابــة  13الــف
دجاجة.
وقــال شــهود عيــان ان حريقــا اندلــع مســاء أ�مــس فــي
حقــول الدواجــن فــي قرية "هاربو" واســفر عــن نفوق
هــذا العــدد من الدجاج والذي ُتقــدر قيمتها بـ 40الف
دوالر أ�مريكي ،موضحين ان فرق االطفاء تمكنت من
إ�خمــاد الحريــق الناجــم عن تماس كهربائي ،مشــيرين
الى ان الفرق لم تتمكن من الحيلولة دون وقوع تلك
الخسائر المادية لسرعة انتشار النيران في الحقول.

كوردستان ..اتفاق لتشكيل "قوة خاصة"
للقضاء على التهريب في المعابر

دار السالم /أ�ربيل
اعلنــت وزارة الداخليــة بحكومــة
اقليــم كوردســتان ،ان وزيــري
البيشمركة والداخلية عقدا اجتماعا
لتشــكيل قــوة "خاصــة" للقضــاء
علــى ظاهــرة التهريــب فــي معابــر
كوردستان.
وجــاء فــي بيــان للــوزارة ،ان وزيري
البيشــمركة والداخليــة بحكومــة
االقليــم عقــدا ،فــي اربيــل ،اجتماعــا

لبحــث كيفيــة تطبيــق قــرارات
مجلــس وزراء حكومــة االقليــم
بخصــوص تشــكيل قــوة "خاصــة"
للقضــاء علــى ظاهــرة التهريــب فــي
المعابــر الحدوديــة لكوردســتان.

أو�ضــاف البيــان ان الجانبيــن اتفقــا
في االجتماع على الية تشــكيل هذه
القوة وواجباتها ،مبينا انهما قررا ان
يتخذا قريبا خطوات البدء بتشكيل
هذه القوة "الخاصة".

دهوك :لن نغلق أي مخيم للنازحين مالم يطمئنوا
من استقرار االوضاع في مناطق سكناهم

دار السالم /دهوك
شــدد محافــظ دهــوك علــي تتر يــوم الثالثاء
بـ أـ�ن الحكومة المحليــة لن ُتقدم على إ�غالق
أ�ي مخيــم للنازحيــن مالــم يتــم االطمئنــان
والســتقرار الــى مناطــق
مــن عــودة أالمــن إ
سكناهم أالصلية.
وقــال تتــر فــي تصريــح ادلــى بــه للصحفيين
اليــوم خــال جولــة اجراها لتفقــد مجموعة

مــن مخيمــات النــزوح ،إ�ن "حكومــة اقليــم
كوردســتان تتعامــل بشــكل اخــوي مــع
النازحيــن ألنهــم اهلنــا ومنــا وفينــا" ،مؤكدا
ان مســتلزمات الحيــاة للنازحيــن توفرهــا
المنظمــات الدوليــة واالمــم المتحــدة
والحكومــة االتحاديــة ،ولكــن الجــزء االكبر
منها يقع على عاتق حكومة االقليم.

إقليم كوردستان يحذر من

التسجيل على رحالت العمرة
دار السالم /أ�ربيل
حــذرت المديريــة العامــة للحــج
والعمــرة فــي اقليــم كوردســتان،
المواطنيــن مــن التســجيل لــدى
شــركات العمــرة قبــل صــدور قــرار
رســمي منهــا بهــذا الصــدد ،محــذرة
الشــركات مــن اتخــاذ ايــة خطــوة
مخالفــة بالتعامــل معهــا وفقــا
للقانون والتعليمات.

وجــاء في بيــان للمديريــة ،انه "بعد ايــة شــركة خاصــة بالعمــرة لحيــن
توقــف رحالت العمــرة منذ  28من اعالن من قبل المديرية باســتئناف
شــهر شــباط الماضي بســبب تفشــي رحالت العمرة بشكل رسمي".
فيــروس كورونــا الــى اليــوم ،ليــس
هناك اي قرار من جانب السعودية
الســتئناف رحــات العمــرة
للمواطنيــن العراقييــن واقليــم
كوردســتان" .وطالبــت المديريــة،
المواطنيــن" ،بعدم التســجيل لدى

منذ أشهر  ..إقليم كوردستان يسجل صفر
حالة وفاة و 88إصابة جديدة بكورونا
دار السالم /أ�ربيل
لم يســجل إ�قليم كوردســتان خالل
آ�خــر  24ســاعة ايــة حالــة وفــاة بين
صفــوف المصابين بفيــروس كورونا
ليتوقــف إ�جمالــي عــدد الوفيات عند
 .3426وقالــت وزارة الصحــة فــي
االقليــم فــي بيــان للموقــف الوبائــي
ورد لوكالة شــفق نيوز ،إ�نها سجلت
 88إ�صابــة جديــدة ليصــل العــدد
المجمل الى .104616
واشــارت الــى تعافــي  983مريضــا
بالجائحــة ليكــون عــدد حــاالت
الشــفاء الكلــي منذ تفشــي الوباء في
االقليم ولغاية آالن .81923
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هيئة اآلثار :لدينا مواقع َّ
أثرية ستنضم
إلى الئحة التراث العالمي
دار السالم /بغداد
قامــت علــى ارض بــاد الرافدين حضــارات عريقة
ذات طابــع وطنــي ،وكانــت لهــا منجــزات فــي كل
مناحــي الحيــاة ،كالتشــريعات والثقافــة والفنــون
عبــر مكـتبــات ضخمة خلدتها عبر الرقــم الطينية،
اذ عكســت مســتوى الحيــاة فــي ارضنــا المعطــاء
فــي التقــدم الفكــري والثقافــي والعســكري بقيادة
رجــال افــذاذ وشــعب تــواق للحريــة ،فكانــت
حضــارة ســومر واكــد وبابــل آو�شــور وكنوزهــا التي
ضمتهــا متاحــف العالــم ،ومنهــا متحفنا الــذي بني
عام  ،1924اال أ�ن ايدي السراق امتدت لماضينا،
كما امتدت لحاضرنا ،اذ ان زيارتنا لمتحفنا اشرت
لنا الكـثير.
تحــدث رئيــس هيئــة آالثــار والتــراث الدكـتور ليث
مجيــد حســين ،عــن عــدد المواقــع االثريــة فقــال
":عــدد المواقــع المســجلة اكـثــر مــن ( )9آ�الف
موقــع ،لكــن هنــاك اكـثــر مــن  5 - 4اضعــاف هــذا
العــدد فــي بالدنــا ،فالمواقــع االثريــة منتشــرة من
ـالالف ونحــن
شــمال الوطــن الــى جنوبــه ،وتعــد بـ آ
مستمرون الى اليوم باكـتشاف المواقع ،وتسجيلها
فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة ،لكــي نضفــي عليهــا
الصفة الرسمية".
مداهمة
واشــار الــى أ�ن "ما تمت ســرقته اثنــاء احداث عام
 2003كان باعــداد كبيــرة تــم ارجــاع بعضهــا ،اال
ان هنــاك العديــد مــن القطــع االثرية لم تســترجع
للمتحــف ،والعــدد التقريبــي لتلــك الســرقات هــو
 6-7آ�الف قطعــة ،تــم اســترجاع اكـثــر مــن ()4
آ�الف منهــا ،وتعود هذه القطــع الى حقب تاريخية
والشــورية
مختلفــة ،منهــا الســومرية والبابليــة آ
وحتــى الفترة االســامية ،وال احــد يعلم حتى آالن
مــن هــي الجهــات التــي حرضــت علــى ســرقة تلــك
آالثــار وداهمــت متحفنــا الكبير في بغــداد ،كما لم

يتــم التحقيــق فــي الســرقات والجهــات التــي تقف
وراءهــا ،بــل هنــاك بعــض الضبــاط االميركييــن
نشــروا مذكراتهــم وتحدثــوا عــن قصــص الحادثــة
فــي الوقــت الــذي لم تكن هناك ايــة قصة حقيقية
رسمية عنها".
نبش المواقع
ولفــت الدكـتور حســين الــى "ان نبش آالثــار لدينا
ـدا ،بــل حتــى فــي االزمنــة الغابــرة كان
ليــس جديـ ً
دائما يبحث
هنــاك نبش وســرقة آ
للثار ،والنابــش ً
عــن وجود كنز فــي المواقع االثرية ،ولكن بســبب
عــدد المواقــع الهائــل نحــن ال نســتطيع أ�ن نضــع
حراســات مــن افــراد عــدة علــى كل موقــع ،ولكــن
يجب أ�ن تكون الحماية ذاتية من شباب المواقع،
وقــد التقيــت قبل ايام معهم ،وقلت لهم يجب أ�ن
توعــوا المجتمــع ،أو�ن تكونــوا انتــم الراصدين الي
تجاوز يتم على آالثار والمواقع ،وبالضبط الشباب
الواعــي آالن صــار يرفــض هذه الممارســات ،وصار
يبلغنا عن كل التجاوزات التي تحدث ،وكل دول
العالــم قد تضافرت جهودها مع العراق لرصد اية
قطعة اثرية يحملها شخص ،وتتم مصادرتها ويتم
تبليــغ الحكومة بها ،وتتم اعادة القطع االثرية الى
هيئة آالثار وهو تعاون يشكرون عليه".
تاريخ أ�مة
واشــار الى أ�ن "الشــباب واعون أب�ن كل آالثار وفي
مختلــف الحقب ينظــر اليها على انها تاريخ وتراث
امة مهما كان لونها ،فهم يعلمون ان حضارة البلد
متنوعــة ،فالعــراق بلــد التنــوع وال نســتطيع أ�ن
نقــول انــه بلد (اســامي) فقــط ،فالمســيحيون هنا
وااليزيديون والشبك والكل شركاء في هذا البلد،
وهــذا هو ازدهار العراق بالتنوع الذي يوجد فيه،
وتم منع التجاوز على آالثار وحرمتها ،سواء كانت
بالثــار وهذا
اســامية او غيرهــا ،وممنــوع االتجــار آ
موضوع ثابت".

مبينا "ان سرقة آالثار صارت منظمة دوليا ،وصار
ً
حالهــا حــال العصابــات الدولية تهــرب آالثار لكل
دول العالــم ،بــل حتى آالثار في اوروبا حتى اليوم
تســرق وتهــرب ،وليس في بلدنــا فقط بل في دول
الجــوار والــدول العربيــة ،وهناك عصابــات دولية
بالثــار وتوجــه العصابــات
منظمــة تقــوم باالتجــار آ
الــى كل دولــة لغــرض تهريبهــا الــى الخــارج،
وواجبنــا الحفــاظ علــى آ�ثارنــا ،كونهــا هويــة البلــد،
وعند الســرقة ســيفقد البلد حلقة من تاريخه ،وقد
نســتطيع أ�ن نكمــل هــذه الحلقــة عنــد العثور على
الموقع االثري الخاص بها".
التراث العالمي
واوضــح أ"�ن لدينــا ( )6مواقــع دخلــت التــراث
العالمــي ومنهــا (الحضــر ،آ�شــور ،االهــوار ،بابــل)
ولدينــا آالن ( )12قائمــة تمهيديــة ســتنضم الــى
الئحــة التــراث العالمــي فــي المســتقبل ،وهــذه
المواقــع ســتتضافر فيهــا الجهــود بيــن آالثــار
والســياحة لكي تكون هناك استثمارات سياحية،
جار في منطقة االهوار على السياحة
آ
والن العمل ٍ
آالثاريــة القامــة منشـ آـ�ت خاصــة ،منهــا فنــادق
ومالعــب ،اذ ان آالثــار والســياحة بينهمــا ارتبــاط
كبيــر واحداهما تكمل االخرى ،والتعاون بيننا لم
يتوقــف ابــدا ونحن آالن في طور تنشــيط وتفعيل
الدور آالثاري وتضافر الجهود مع الســياحة ،واكد
للثــار رســوم جبايــة اال انهــا تذهــب الــى وزارة
ان آ
المالية".
المتحف الكبير
وبيــن أ"�ن المتحــف العراقــي الكبيــر ســوف يتــم
تفعيلــه عن طريــق تخصيص قطعــة ارض كبيرة،
اذ ان متحفنــا آالن مكانــه ضيــق جــدا علــى مــا هــو
ون�مــل بـ أـ�ن يكون
موجــود فيــه مــن آ�ثــار ،ونطمــح أ
جدا يحتوي على تقنيات
لدينــا متحف جديــد كبير ً
الش�ن".
عالية ونحن سائرون في هذا أ

 700قطعــة واكــد أ"�ن للهيئــة تعاونـ ًـا كبيـ ًـرا مــع
الجهــات الدوليــة والمنظمــات وحتــى الجامعــات
الدوليــة ،وهــم داعمــون بشــكل كبيــر لنــا فــي كل
مشــاريع آالثــار ،ولدينــا بعثــات تنقيبيــة اجنبيــة
كانت قبل عام  2003تعمل في العراق ،وستعود
قريبا للعمل في المواقع االثرية المخصصة لها".
ولفــت الــى أ�نــه "قبل يوميــن جاءتنــا تنقيبات من
مدينــة كركــوك ،اذ عثــرت بعثــة عراقيــة علــى آ�ثار
رائعة جدا تعود الى عصور وحقب مختلفة وبيوت
ســكنية ،وهــي اكـثــر مــن  700قطعــة ،وموجــودة
آالن فــي المتحــف العراقي ،وقريبا ســيكون هناك
مؤتمــر صحفــي ،يتــم فيــه عــرض هــذه آالثــار لكــي
يطلــع عليهــا الـ أـر�ي العــام ويــرى عمــل البعثــات
والن التنقيبــات متوقفة بســبب االمور
العراقيــة ،آ
الفنيــة ،لكننــا ننوي اعــادة التنقيبــات عن قريب،
ونعمــل علــى أ�ن يكــون لدينــا متحــف جــوال فــي
للثار العراقية".
العالم آ
واكــد "ان الفعــل االجرامــي الــذي قامــت بــه
والثــار التي فقدت ال
جدا ،آ
عصابــات داعــش مؤلم ً
تعــوض ،لكننــا وثقنا كل ما تم تدميره ،وســائرون
لتعويــض مــا فقدنــاه بتجميــع القطــع الصغيــرة
واعادة تركيبها".
التنقيبات والتحريات
تحــدث الدكـتــور ســليم خلــف الحيــدري المديــر
العــام للتنقيبــات والتحريــات فقــال ":التحريــات
تعنى بمتابعة اعمال التجاوزات من خالل حراس
مدنييــن موجودين في المواقــع االثرية الى جانب
شــرطة آالثار التي تتابع المواقع االثرية من خالل
الدوريات ،ومع ذلك تحدث اعمال تخريب ونبش
فــي بعض المناطــق الرخوة والنائية والبعيدة عن
مراكز المدن".
واكــد "وجــود كــم هائــل مــن المواقــع االثريــة،
والحراســات فيهــا تعــد قليلــة ،اذ ال تتجــاوز اربعة
آ�الف حارس مدني ،ومن الطبيعي أ�ن تكون هناك
اعمــال نبــش وتجــاوزات ،لقلــة اعــداد الحراســات
واعــداد شــرطة آالثــار التــي تســاعدنا فــي اعمــال
الحماية".
واشــار الــى أ�ن "مفتشــيات آالثــار فــي محافظاتنــا
تقــوم بالمتابعــة ،ال اقول يوميا ،بل وفق الظروف
المالئمــة اذا كانــت تتعــرض للتجــاوزات ،وهــذه
المناطــق تكــون عــادة عرضــة للســرقة والنهــب
والمشــكالت والنبــش والتخريــب ،كمــا نقــوم
أب�عمــال الصيانــة والحفــاظ علــى آالثــار ،بتوفيــر
اعــداد اخــرى من الحــراس ومتابعتهــم عن طريق
االقمــار الصناعيــة وتمشــية الدوريــات ودعمهــم
بالليــات والكرفانــات وتوفيــر اجهــزة
لوجســتيا ،آ
اتصــال حديثــة وســيارات حديثــة ،كلها تســهم في
حماية المواقع االثرية من التجاوزات والنبش من
قبل العصابات العشوائية".
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مواقع أمريكية :غزوة الكونغرس
أفقدتنا صورتنا وحولتنا ألضحوكة

دار السالم /متابعة
كشــفت المشــاهد التــي ظهــر فيهــا أ�نصــار الرئيــس
دونالــد ترامــب ،وهــم يقتحمــون مبنــى الكونغرس
ويعبثــون في محتوياته ،مــن أ�جل عرقلة التصديق
علــى فــوز الرئيــس المنتخــب جوزيــف بايــدن،
عــن مخــاوف أ�مريكيــة مــن تراجــع دور الواليــات
المتحدة ،وتشوه صورتها أ�مام العالم ،في ظل أ�نها
أ"�قوى دولة ورمز الديمقراطية".
وقالت صحف ومواقع أ�مريكية ،إ�ن مشاهد اقتحام
الكونغرس ،أ"�فقــدت الواليات المتحدة احترامها،
لدى دول العالم ،حتى إ�ن ما حدث بات مدار تندر
لدى خصومنا ،وشــوه صورتنا" ،بحســب موقع أ"�م
أ�س أ�ن بي سي".
وكان أ�نصار ترامب أ�قدموا على اقتحام الكونغرس،
حشدهم أو�لقى فيهم كلمة توعد فيها بعدم
بعد أ�ن ّ
االستســام ،قبيــل جلســة للكونغــرس مــن أ�جــل
التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
وعقــب خطــاب ترامــب توجــه أ�نصــاره إ�لــى مبنــى
الكونغرس ،وهناك اشــتبكوا مع عناصر الشــرطة،
ودخلــوا إ�لــى المبنــى ،ووصلــوا إ�لــى قاعــة مجلــس
النواب ،وعبثوا في المحتويات ،في هجوم خلف 5
قتلى وعشرات إالصابات.
وقال الكاتب ســتيف بينيــن ،في موقع أ"�م أ�س أ�ن
بي ســي" ،إ�ن العالم كان يشــاهد الواليات المتحدة
والهــم مــن ذلــك
"بمزيــد مــن الصدمــة والحــزن ،أ
االرتبــاك ،بفعــل ضربــة جائحــة فيــروس كورونــا،
وردنــا الدولــي كان يلحــق ضــرار بالغــا بمكانتنــا
الدولية ،لكن رفض ترامب انتقال السلطة بشكل
سلمي زاد الطين بلة" ،بحسب الكاتب.
ولفــت إ�لــى أ�ن الواليــات المتحــدة ،باتــت معرضــا
للتنــدر لــدى حتى الدول المتورطــة بحروب تطهير
عرقــي ،وقــال أ�حــد المشــرعين فــي ميانمــار التــي
بالســف
تعانــي حربــا عرقيــة مفتوحــة ،إ�نــه يشــعر أ
تجاه أالمريكيين.
أو�ضــاف" :الجميــع يعــرف أ�ن نظرة ترامــب هي أ�ن
الواليــات المتحدة ،كانــت أ�ضحوكة العالم لعقود،
حتــى وصــل إ�لــى البيــت أالبيــض واســتعاد بمفرده
مكانتهــا العالميــة ،أو�مضــى واليتــه فــي تكــرار هذه
الجملة باعتبارها أ�هم إ�نجازاته".
وتابــع بينيــن" :لكــن هــذه الكذبــة أ�ظهــرت عبــر
الدراســات االســتقصائية الدوليــة ،أ�ن االحتــرام
العالمــي للواليــات المتحــدة ســقط إ�لى أ�عمــاق غير
مســبوقة خــال واليــة ترامب ..ومن العــدل القول
سو� بكـثير".
إ�ن الظروف آالن أ� أ
مــن جانبهــا قالــت الكاتبة إ�يمــا آ�شــفورد ،في مجلة

"فوريــن بوليســي" ،إ�ن مســتخدمي موقــع تويتــر
ســخروا مــن "رئيــس محاصــر لمســتعمرة بريطانية
ســابقة ،وهــو يجلــس فــي قصــره ،ويرفــض التنازل
عــن االنتخابــات" الفتــة إ�لــى أ�ن الواليــات المتحــدة
أ�صبحت في نظر من يشجبها "ديمقراطية ضعيفة
غير قادرة على منع العنف في انتقال الســلطة من
زعيم إ�لى آ�خر".
وقالــت آ�شــفورد " :إ�ن مــا حصــل عالمــة علــى مــدى
انكســار نقاشــات السياســة الخارجيــة للواليــات
المتحــدة ،وهنــاك قلــق بشـ أـ�ن الســلطة أالخالقيــة
ألمريــكا والقيادة العالميــة .وكانت هناك تعليقات
حول مدى ســعادة الرئيس الصيني شي جين بينغ
ومخــاوف مــن أ�ن هذا من شـ أـ�نه أ�ن يقوض الترويج
للديمقراطية أالمريكية في الخارج".
بــل إ�ن الكاتبــة نقلت عن مايكل ماكـفول ،الســفير
أالمريكي السابق في عهد أ�وباما في موسكو ،قوله:
"لقــد ســلم ترامب اليــوم آ�خر هديــة لبوتين ،ولكن
آ�مل فعال أ�ن تكون آ�خر هدية له".

أو�شــارت إ�لــى أ�ن العديــد مــن رمــوز السياســة
الخارجية أالمريكية "يشعرون بالقلق من إ�مكانية
اســتمرار الواليــات المتحــدة فــي نشــر الديمقراطية
وحقوق إالنسان في الخارج ،وما إ�ذا كان االقتحام
قد يؤثر على قدرة أ�مريكا على الدخول في منافسة
بين القوى العظمى مع الصين".
وشــددت علــى أ�ن "السياســات الداخليــة للواليــات
وط�ة عقــود من االنتهاكات
المتحــدة ،تترنــح تحت أ
الحزبيــة ،وبينمــا أ�ثبتــت معظــم المؤسســات حتــى
آالن قدرتهــا علــى الصمود ،فليس هنــاك ما يضمن
أ�نهــا ســتواجه الشــخص االســتبدادي التالــي،
والمؤسســة الوحيــدة التــي تحظــى باالحتــرام هــي
المؤسســة العســكرية ،وهــو تفــرد قــد يكــون لــه
تداعيات مقلقة مستقبال".
بدورهــا أ�شــارت مجلســة "فوريــن أ�فيــرز" ،إ�لــى
أ�ن المشــاهد التــي آر�هــا العالــم لمــا يجــري فــي
الكونغــرس" ،كان مــن الصعــب فهــم أ�نها في قلب
الديمقراطية أالمريكية".

وتابعــت" :الرئيــس الجديــد ســيواجه عالمــا لديــه
تحفظات هائلة حول ما إ�ذا كان ينبغي على الدولة
التي تولت زمام قيادة العالم بعد الحرب العالمية
الثانية ،أ�ن تستمر في القيام بالمهمة".
أو�ضافت المجلة" :رغم أ�ن حلفاء أ�مريكا في الناتو،
سيشــعرون باالرتيــاح ألن شــخصا دوليــا ملتزمــا
ســيقود الواليــات المتحــدة مــرة أ�خــرى ،فـ إـ�ن قمــة
بايــدن العالميــة المقبلــة مــن أ�جــل الديمقراطيــة،
ســتخلق مشــاكل أ�كـثــر مــن الفوائــد ،بعــد معركــة
الكابيتول الشهيرة هذا أالسبوع".
وقارنت المجلة بين رســائل الحلفاء ،بعد هجمات
 11أ�يلــول /ســبتمبر ،وبيــن "الصدمــة واالســتياء،
التــي بــدت واضحة منهم بعــد معركــة الكونغرس،
وجرى حديث عن سعادة أ�عداء الديمقراطية بهذه
الصور المذهلة ألنصار ترامب ،في الوقت الذي لم
تشــهد فيــه أ�ي ديمقراطيــة غربيــة أ�ي شــيء قريــب
مــن هــذا النوع من العنف السياســي في الســنوات
أالخيرة".
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العارف بالله ..قاهر االحتالل!!
د .حلمي القاعود
للدب المعاصر في بالدنا أ�ن يتم الترويج
التحديات
من أ�كبر
أ
ألدبــاء محــدودي الموهبــة ،مســطحي التفكيــر ،ال يحســنون
اللغــة ،وال يتقنــون غيــر الدعايــة للســلطة ،ومحاربــة حقــوق
إالنســان فــي الحريــة والكرامــة والديمقراطيــة والشــورى،
والوقــوف إ�لــى جانــب صنــدوق الذخيــرة بــدال مــن صنــدوق
مفرغــا مــن نبضه إالنســاني،
االقتــراع ،لــذا أي�تــي مــا يكـتبــون ً
وطعمه الخلقي ،ونكهته البشرية .ما يكـتبونه ضحالة وخواء
وكراهيــة حاقــدة تجــاه إالســام ،وتملــق رخيــص للطوائــف
والقليــات ،ودعايــة فجــة تصل حـ ّـد البذاءة ضد الشــرفاء ،ال
أ
يذهب �ثرها بعد ّ
طي صفحتها ،وانتهاء وقتها..
أ
ال تجدي عمليات النفخ النقدي ،والتفسير الحداثي المفتعل
ألصحــاب المواهــب الضحلــة وكـتاباتهــم مــن ّعينــة أ�ن شــفرة
النص الذي يكـتبه أ�حدهم تعني أ�نه ذو بعد كوني أ�نطولوجي
فــي مرحلتــه أالولــى ،ولــه طابــع معرفــي إ�بســتمولوجي فــي
الثانيــة ،ويتمتــع أب�ســاس إ�كســيولوجي فــي الثالثــة ،ولــه
ســمة كوزموبولوجيــة فــي الرابعــة ،وقــوة ترانســندنتالية
فــي الخامســة ،وصفــات فينومينولوجيــة فــي السادســة،
أو�يديولوجية في السابعة ..هذا إاليهام العبثي بالمصطلحات
ً
ً
تحديثا،
الغربيــة ال يصنــع أ�دبــا حقيقيــا ،وال يمثــل تجديـ ًـدا أ�و ً
فـ أـ�ي نــص هذا الــذي يحتاج إ�لــى كل هــذه المصطلحات التي
تعنــي توصيــف الوجــود ونظريــة المعرفــة وعلم القيــم العليا
والمطلقــة والكونيــات وتجمــع الجغرافيا والتاريخ والتســامي
ـد� والعقيــدة
والتعالــي وعلــم الظواهــر أ�و الظاهراتيــة أ�و المبـ أ
والمذهــب؟ مــا هــذا النــص الملغــز الــذي يحمــل كل هــذه
الــدالالت ويحتاج إ�لى تفســير عبقــري؟ هل النص الذي كـتبه
كاتــب شــبه أ�مــي لقــراء معظمهــم محــدودي الثقافــة والفكــر
يمكن أ�ن نجد فيه كل هذه الحمولة الداللية؟
دعاية وشهرة ال يستحقهما
ســ�قدم ً
كاتبــا تــم تصنيعــه في فترة الســتينيات ليكــون مثقفا
اس أـ ً
ـتعماليا ويحظــى بدعايــة وشــهرة ال يســتحقهما ،ولــن أ�ذكر
اســمه ألن شــخصه ال يعنينــي ،خاصــة بعــد أ�ن أ�فضــى إ�لــى
خالقــه .الــذي يعنينــي هــو تصنيعــه ليكــون معاديــا للتصــور
إالســامي ،مواليــا لالســتبداد ،مرحبــا بالفكــر الطائفــي
االنعزالــي ،اســتئصاليا لــكل صــوت يهتف باســم هللا .ثم وهو
أالهــم أ�نــه سـ ُـي َم ّكن مــن منصــة إ�عالميــة ثقافية يســتطيع من
يست�صل الخصوم ويقرع الطبول وينقر الدفوف،
خاللها أ�ن أ
ويثبت وجوده أ�مام من بيدهم أالمر.
وفقــا لتســمية الســيدة زوجــه،
أ
س�ســميه "العــارف بــاهلل"ً ،
وهــي تتغــزل فــي مناقبه بعــد رحيله أب�عوام ،وتهجــو إالخوان
المســلمين الذيــن منعوا عالجه كما تدعــي ،وتروي ما زعمت
أ�نــه تفاصيــل معركــة زوجهــا مــع الجماعــة بعــد وصولهــا إ�لــى
الحكــم عــام 2012م ،موضحــة أ�نــه قــرر كـتابــة مقــال يومــي
"الخبار" يحمل اســم "عبور" ،فــور تولى جماعة
فــي جريــدة أ
إالخوان حكم البالد لفضح ممارســات هذه الجماعة ..ويا لها
من جماعة طيبة تسمح لكاتب يعمل عندها بمحاربتها؟!!
ال أ�ســخر مــن تســميته العــارف بــاهلل ،فقــد تكــون تجليــات
الرحمــة إاللهيــة قــد هبطت عليه في أ�يامــه أالخيرة فتاب إ�لى
ربه أو�ناب ،واستغفره مما فعله من قبل ،ولكني أ�تحدث عن
صــورة الواقــع التي خلفها أ�مام أ�عيننا نحن القراء والمتلقين.
مستغف ٌر.
مسترح ٌم
يرد عن بابه
ِ
ِ
ورحمة هللا واسعة ،وال ُّ
مسجدا
يتوض� ..ولم يدخل
لم أ
ً
أ�قـ ّـدر وفــاء المـ أـر�ة لرجلهــا شــريطة أ�ال تعتمــد علــى أالســاطير
التــي تحولــه إ�لــى بطل مظلوم على غير الحقيقــة ،وال مانع أ�ن
تؤكــد أ�ن زوجهــا لــم يكــن مجــرد مشــروع أ�صيل فــي إالبداع
ولكنــه كان مجــرة إ�نســانية كبيــرة أو�ن تطلــق عليــه لقــب
العــارف بــاهلل ،وهــو الذي لم يتوضـ أـ� ولم يدخل المســاجد إ�ال
عبــر برامــج تلفزيونية كانــت عطية من الســلطة التي يخدمها
ضمن العطايا الكـثيرة التي أ�غدقتها عليه طوال أ�ربعين عاما
أ�و يزيــد ،لقــد دخــل المســاجد من أ�جل أ�ن يتحــدث فقط عن
آالثــار إالســامية وهندســة المعمــار والنقــوش والتصميمــات
والرابيســك ..إ�لــى غيــر ذلــك .ال مانــع أ�ن تقــول الزوجــة إ�نــه
أ
أ�مير المؤمنين عمر إ�ذا شــاءت ،ألن هناك من لهم أر�ي آ�خر،
وال يتقبلــون مــا تقولــه ألنــه ليــس صحيحــا ..أ�مــا أ�ن تدعــي أ�ن
الجماعــة منعــت عالجــه أف�مر غريب ،لســبب بســيط وهو أ�ن
الجماعــة لــم تكــن تملك من أ�مرها شــيائ ،فالحكومة العميقة

كانــت تهيمــن علــى كل شــيء تقريبــا بمــا فيهــا المستشــفيات
مريضــا فــي زمــن
المدنيــة والعســكرية ،ثــم إ�نــه لــم يكــن ً
إالخــوان ،فقــد كان عائــدا من العالج في مستشــفى كليفالند
أب�مريــكا علــى نفقــة الشــعب المظلــوم أ�و نظام مبــارك ،وظل
ســليما معافــي يهاجم الرئيس المنتخــب والجماعة وهو آ�من،
ولــم يعــاوده المــرض إ�ال بعــد رحيــل إالخــوان ودخولهم قعر
مظلمــة ،واستشــهاد كـثير من قادتهــم أو�عضائهم في حمالت
ظالمــة .فوصفهــم أب�نهــم جيــش احتــال وتنظيــم أ�جنبــي،
أو�نهــم يملكــون ميليشــيات موازيــة ،ودعــا الجيــش كي يحكم
مصــر لفتــرة انتقاليــة مدتهــا ثــاث ســنوات ،وعـ ّـد أ�تباعــه مــا
قالــه معركــة قهــرت االحتالل إالخوانــي كما ســماه! ووصفوه
أ�نــه رجــل حرب ومحارب جســور ال يكل وال يمــل ،يقاتل في
أ�حلــك الظروف وعبر جبهات قتــال مختلفة قادها بكل قوة،
ألنها ضد عدو يعيش على أ�رض مصر"!!
شيء سماه رواية
عامل في أ�حد المصانع ،فهو ال يملك
حياته
باهلل
ـد� العــارف
بـ أ
ً
غيــر مؤهــل متواضــع ال يجــاوز إالعداديــة ،والمؤهــل ليــس
شــرطا إلثبــات الوجــود ،فالعقــاد لــم يحمــل مــن الشــهادات
غيــر االبتدائيــة القديمــة ولكنــه كان يفــوق كـثيـ ًـرا مــن حملــة
والستاذية.
الدكـتوراه أ
اتجــه صاحبنــا العــارف بــاهلل إ�لــى أالدب بكـتابــة شــيء أ�طلق
ـتاتا غير
عليــه اســم "روايــة" ويقع فــي  42صفحــة ،ويضم أ�شـ ً
مترابطــة ،بعضها توثيق حياته الشــخصية ،إ�ضافة إ�لى بعض
أالغاني الوطنية ،وبعض النصوص التراثية من كـتب التاريخ
في العصر المملوكي .والمشكلة ليست في هذه أالشتات غير
المجتمعــات أ�و غيــر المنســجمات ،و إ�نمــا في اللغــة الركيكة،
والخطــاء الفادحــة فــي النحــو والصــرف والصياغــة ،فهــي
أ
كـتابــة بعيــدة عــن أالدب والفــن جميعا ،ومع ذلــك فقد وجد
دراويــش مــن بيــن الشــيوعيين الذيــن ينتمــي إ�ليهم ،أو�شــباه
الشــيوعيين الذين يبحثون عن الشــهرة والمنفعة يقيمون له
الموالــد وحلقات الذكر ،والتبشــير به خليفة لنجيب محفوظ
ولن العــارف بــاهلل كان قــد اعتقــل فــي
فــي القصــة الروايــة ،أ
منتصف الســتينيات لبضعة أ�ســابيع مع مجموعة من رفاقه،
تر�س مؤسسة صحفية
فقد خرج بعدها ليجد قيادة شيوعية أ
كبــرى أي�خــذ بيــده ليعينه محــررا بصحــف المؤسســة ويتبناه
بوصفــه موهبة مبشــرة ،أو�تاح لــه الظهور إالعالمــي والثقافي
ليكــون مــع رفاقــه -كمــا زعموا -عالمــة على جيل الســتينيات
الــذي قلــب الموازيــن أالدبيــة أو�علن عــن ميالد جيــل جديد
يختلف عن جيل الرواد ومن جاء بعدهم.
هبوط المستوى أالدبي
كان هــذا الجيــل أ�و أ�فــراده فــي مفهــوم القيادات التي بشــرت
بــه ماركسـ ًـيا ،واعتقل أ�عضاؤه ومــن بينهم العارف باهلل لمدة
أ�ســابيع كمــا ســبقت إالشــارة ،يمثلون الحالة التــي هبط إ�ليها
المســتوى أالدبــي بصفة عامــة .والمفارقة أ�نهــم كانوا أ�صدقاء
لــوزارة الداخليــة! وكان أ�حدهــم وهــو مــن كـتــاب أالغانــي
المشــهورين ال يــكاد يغــادر مكـتــب إالعــام فــي الداخليــة،
ويفخــر بصداقتــه الدائمــة لرئيســه علــى تتابــع الــوزراء،
والمفارقة أالكـثر طرافة أ�ن أ�ول مؤتمر أ�دبي لما ســمي أب�دباء
أالقاليــم الشــبان انعقــد فــي مدينــة الزقازيــق عــام 1968م،
كان برعاية وزير الداخلية الشــهير شعراوي جمعة ورائسته،
وكان معظم حضوره من الســادة الشــيوعيين أو�شباههم من
أ�عضــاء التنظيــم الطليعــي ،الذين صاروا فيمــا بعد على أر�س
منصات وزارة الثقافة والصحافة ومنصات أ�خرى.
اســتطاع العارف باهلل أ�ن ينشــئ عالقات عميقة مع القيادات
العســكرية قبيــل حرب رمضان من خــال تغطيته للعدوان
الصهيونــي علــى مــدن القنــاة ،وكـتــب تحقيقــات عديــدة عــن
اهتمامــا في الصحيفــة التي يعمــل بها ،وتمت
الجنــود لقيــت
ً
ترقيتــه إ�لــى رئيــس قســم بعــد أ�ن توطــدت عالقتــه برؤســائه،
وقيــل إ�نــه كان يكـتــب لبعضهــم مقاالتــه التــي يقــوم قســم
مكاف�ته
التصحيــح بمراجعتها وتصويبها ،وكان من الطبيعي أ
إب�نشــاء مطبوعة متخصصة من �جله لير�س تحريرهاّ ،
فقرب
أ
أ
الر�ي
إ�ليــه مــن يذيعــون علــى موجتــه ،واســتئصال أ�صحــاب أ
والفكــر المســتقل وخاصــة إ�ذا كانوا مســلمين! وصار يتعامل
مــع زواره والواقفيــن علــى بــاب مكـتبــه بغطرســة وعجرفــة
واســتعالء ..أ�ليــس العــارف بــاهلل رئيســا للتحريــر فــي الزمــن
المقلوب؟
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البصمة أالدبية تؤكد
ً
طبيعيــا أ�ن ينفــي العــارف بــاهلل جريمتــه ،ولكــن مــن
كان
يعرفــون البصمــة أالدبيــة يؤكــدون بمــا ال يــدع مجـ ًـال للشــك
أ�نــه وقــف إ�لــى جانــب الطاغية أالرعــن ،وحظــي بنصيب من
المــال غيــر قليــل ،ويبــدو أ�ن االنتقــال مــن أ�عمــاق أالحيــاء
الفقيــرة إ�لــى ســكني أالحيــاء أالرســتقراطية يســتحق دهــس
والخــاق الكريمــة التــي يجــب أ�ن يتحلى بها
القيــم الرفيعــة أ
مــن يمســكون بالقلــم ويفترض أ�ن يكونــوا مثقفين من النوع
الرســالي بالنسبة للمسلمين والعضوي بالنسبة للماركسيين
عموما.
أ�و الشيوعيين ً
ظــل العــارف بــاهلل طوال ربع قــرن يقف وحده علــى المنصة
المتخصصــة ،يســتمتع بالريــع الــذي تغدقــه عليــه ً
ماديــا
ً
ومعنويــا ،فضـ ًـا عن نوع من الذكاء في اســتقطاب أ�فراد من
ذوي المكانة في جهات عليا ،يكـتب عنهم ويروي قصصهم،
ً
حساســا في النفس البشــرية بصفة عامة،
وهــو مــا يناغــي وترا ً
أف�يقن أ�نه مســنود ومتمكن وراســخ إ�لى أالبد في مكانه الذي
توســع فوصــل إ�لى الشاشــات والموجــات والصفحــات داخل
البــاد وخارجهــا بمقابل ليــس قليل ،لدرجة �نــه واجه ً
وزيرا
أ
ً
ً
مقربا من الســلطة حين منع إالعالنات التي تنشــرها الوزارة
فــي مطبوعتــه ،فطرح في محــاوالت الصلح بينهمــا أ�ن يتولى
ً
مرموقــا في إ�حــدى مؤسســات الوزارة المهمــة ،ولكن
منصبــا ً
الوزير كان أ�قوى!!
تعيين البديل ..وبقاء االمتيازات
جــاءت ثــورة ينايــر المــوءودة ،فغيــرت رؤســاء المؤسســات
الصحفيــة ،وهــرب بعضهــم إ�لــى الخــارج بدعــوى العــاج أ�و
نحــوه ،وجــاء آ�خــرون ،أف�حدثــوا تغييــرات فــي مؤسســاتهم،
وكان ً
طبيعيــا تعييــن بديــل للعــارف بــاهلل بعــد ربــع قرن في
منصبــه ،مــع بقائــه بامتيازاته الســابقة في المؤسســة وفرصة
الكـتابــة اليوميــة ،وعضوية التشــكيالت النقابية والتحريرية،
وبقــاء صبيانــه وتالميــذه فــي مواقعهــم المواليــة لــه .ولكــن
هــذا لــم يرضــه ،ف�شــعل الحــرب ضــد الخــوان ً
متوهمــا أ�نهم
إ
أ
مدافعــا عــن
يحاربونــه ألهميتــه السياســية ،أو�ظنــه -ولســت ً
إالخــوان فهــم أ�قــدر علــى الدفــاع عــن أ�نفســهم -لــم يضعــوه
أو�مثاله في أ�ذهانهم لســبب بســيط ،وهو انشــغالهم بحمالت
إ�فشــالهم وتشــويههم والتخلص منهم ،والدليل على ذلك أ�نه
كان يهاجمهــم ويهاجــم الرئيــس المنتخــب وال يصيبه أ�ذى أ�و
مطمئنــا إ�لــى مســكنه الفخم ،ويســعد بزوجه
مكــروه ،ويعــود
ً
التــي وصلــت إ�لــى منصــب رئيــس تحريــر بمرتــب ضخــم فــي
إ�حــدى المطبوعــات أب�عــرق المؤسســات الصحفيــة ،وينظــر
بمتعــة إ�لــى ولديــه اللذيــن ذهبــا للدراســة فــي أ�مريــكا ،وتــم
تعيينهمــا فــي بعــض المؤسســات التــي يطلــق عليهــا ســيادية
نش�ته المتواضعة.
بعائد مريح وجاه كبير ،وهو ما ينسيه أ
دعاية لم يحظ بها الكبار
ثــم إ�نــه بعــد طـ ّـي صفحــة الثــورة ،وانقطــاع أالمــل ،عاودتــه
المتاعــب الصحيــة ،فاهتمــت بــه الســلطة ونقلتــه إ�لــى أ�فخــم
المستشــفيات ،وزاره كبــار المســؤولين ،حتــى لقــي ربه ،وتم
توديعه بدعاية لم يحظ بها طه حســين وال العقاد وال توفيق
الحكيم ،حتى ك ّـتاب السلطة الكبار لم ينالوا هذا الوداع!
هنــاك نمــاذج كـثيــرة للمثقــف االســتعمالي ،أ�دت ومــا زالــت
تــؤدي دورها ،في نشــر الســطحية والتفاهــة ،وخدمة أ�غراض
أ�خــرى غيــر أ�دبيــة ،والهبــوط إ�لــى درك ســحيق من الســوقية
واالبتــذال باحتضــان القيــم الماديــة الرخيصــة والترويــج لها
بوصف ذلك حرية تعبير وحرية فكر.

الســؤال ( :)79فــي ســورة المرســات
جــاء ذكــر جــزاء الكافريــن ثــم جــزاء
المؤمنيــن ثــم جــاء قولــه تعالــى (كلــوا
وتمتعــوا قليـ ًـا إ�نكــم مجرمــون) فمــا
داللة هذا الترتيب؟
أالمــر يحتــاج إ�لــى توضيــح فســورة
بد�ت
المرســات جــاء بخط معين هــي أ
بعد القسم َ(و ْال ُم ْر َس َل ِت ُع ْر ًفا ( )1بذكر
المشــهد أالول من أ�حــداث يوم القيامة
(ف�ذا النج ُوم طمســت (َ )8و�ذا َّ
الس َم ُاء
إَ
َ إ َ ُّ ُ ُ ِ َ ْ
فرجــت (َ )9
َ
ـال ُن ِسـ َـف ْت ()10
ـ
ب
ج
ال
ا
ذ
�
و
َ
ْ
ِ
َُِ ْ
إ
ُ
َو إ� َذا ُّالر ُس ُل أ� ِّق َت ْت ( ))11ثم بعدها عاد
ليتعظوا
إ�لى مخاطبة الناس وتذكيرهم ّ
فذكرهم بنعمة الخلق وقوله أ(�لم نهلك
ّ
أالولين ،أ�لم نخلقكم ماء مهين  ) ...ثم
عــاد إ�لى ذكر الجزاء حســب التسلســل
جزاء المكذبين ثم جزاء المتقين وهذا
تسلســل طبيعــي ْ(ان َط ِل ُقوا إ� َلى َمــا ُك ْن ُت ْم
ِبـ ِـه ُت َك ِّذ ُبـ
ـون (ْ )29ان َط ِل ُقوا إ� َلى ِظ ٍّل ِذي
َ
َثـ َـا ِث ُشـ َـع ٍب (َ )30ل َظ ِليـ ٍـل َو َل ُي ْغ ِنــي
ِمـ َـن َّالل َهـ ِـب ( ))31ثــم جــزاء المتقيــن
َّ ُ
َ ُ
ون ())41
إ(�ن ْالم َّت ِق َيــن ِفــي ِظـ َـا ٍل و ُعي ٍ
يذكرهــم
ثــم عــاد إ�لــى مخاطبــة النــاس ّ
علــى الطريقــة أالولــى ُ(ك ُلــوا َو َت َم َّت ُعــوا
ْ
ـون ( ))46كيــف
َق ِليـ ًـا إ� َّن ُكــم ُم ْج ِر ُمـ َ
يكــون فــي آالخرة قليـ ًـا فهــذا الخطاب
ليــس مــن ضمــن الجــزاء و إ�نمــا خطــاب
ليتعظوا َ(و إ� َذا ِقيـ َـل َل ُه ُم ْار َك ُعوا
للنــاس ّ
ْ
ـون ( . ))48إ�ذن المنهــج الــذي
َل َير َك ُعـ َ
ســار عليــه فــي الســورة هو ذكــر أ�حداث
يــوم القيامــة ثــم تذكيــر النــاس ثــم ذكر
الجزاء ثم تذكير الناس حتى ّيتعظوا.
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مطرقة صرف الدوالر تهوي على رؤوس العراقيين..
إجراءات الكاظمي تخدم الفقراء بعد عشرات السنين
دار السالم /بغداد
علــى رغــم مــرور عــدة أ�يــام علــى “الخضــة”
االقتصاديــة التــي تعــرض لهــا الســوق العراقي،
جـ ّـراء خفض ســعر صــرف الدينار أ�مــام الدوالر،
ركودا
إ�ال أ�ن أالسواق في البالد ما زالت تعيش ً
وتراجعا في القوة الشرائية ،على وقع
ملحوظا،
ً
ً
االســتقطاعات الحاصلة فــي رواتب الموظفين،
ضمن الموازنة المالية ،لعام .2021
ورفــع البنــك المركــزي الشــهر الماضــي ،ســعر
بيــع الــدوالر أالمريكــي للبنــوك وجــرى تداولــه
دينارا في
ـارا مقارنــة ب ــً 1182
بســعر  1460دينـ ً
محاولة لتعويض تراجع إ�يرادات النفط بســبب
انخفاض سعر النفط الخام.
ومنــذ ذلــك الحيــن ،يعيــش العراقيــون فــي
قلــق متواصــل ،بســبب االرتفــاع المســتمر فــي
أ�ســعار المواد الغذائية ،ومســتلزمات المعيشــة
أالخــرى ،خاصــة ،مــع أو�ن الســوق العراقــي،
يعتمــد فــي معروضــه علــى الســلع والمــواد
المستوردة من الدول المجاورة.
وقــال عضــو اتحــاد الغــرف التجاريــة ،ســرمد
الشــمري ،إ�ن“ :قــرار خفــض العملــة ،أ�لقــى
ـريعا على الســوق العراقيــة ،ونحتاج
بظاللــه سـ ً
على ٌأالقل إ�لى خمســة أ�و ســتة أ�شــهر ،للتعافي،
مــع اســتقرار ســعر صــرف الــدوالر ،واعتيــاد
المواطنيــن علــى تلك أالســعار ،وتثبيت أ�ســعار
المــواد المســتوردة بشــكل كامــل ،مــا يعنــي
بقــاء الســوق العراقيــة متذبذبــة بشــكل كبيــر،
خــال الفتــرة المقبلــة ،خاصــة أو�ننــا مقبلــون
علــى انتخابــات مبكــرة ،أو�وضــاع سياســية غيــر
مستقرة”.
أو�ضــاف :أ�ن “قرار تغيير ســعرف صرف الدوالر
غيــر مفيــد بالنســبة للعراقييــن بشــكل كامــل،
ويخــدم الطبقــة السياســية فقــط ،والحكومــة
التــي تبحــث عــن أالمــوال لتمويــل نفقاتهــا،
لكنــه ضــرب الطبقــات المتوســطة والفقيرة في
صميــم معيشــتها ،بســبب ارتفــاع المشــتريات،
والدوية ،والحاجات
أو�برزهــا المواد الغذائيــة ،أ
الضروريــة أالخرى ،فضـ ًـا عن المواد الكمالية،
واالحتياطية وغيرها”.

للموارد المالية العراقية”.
“الزمة الماليــة التي تعرض لها
وقــال في بيانــه أ
العــراق بســبب جائحة كورونــا أ�دت إ�لى حدوث
عجز كبير في الموازنة العامة”.

ولفــت إ�لــى أ�ن “ضــرب الطبقــة المتوســطة
والفقيرة ،يمثل نكســة كبيــرة لالقتصاد ،ألنهما
مــن يحــرك اقتصــاد البــاد ،بســبب قدرتهــم
الشــرائية ،التي تغذي أالســواق بشــكل دوري،
لكــن فــي حــال ضــرب تلــك القــوة ،فـ إـ�ن الركود
سيخيم على االقتصاد بشكل عام”.
وتواجــه الحكومــة العراقيــة أ�زمــة ماليــة كبيــرة
يصعــب معها دفــع رواتب موظفــي الدولة دون
ارتفــاع الديــون ،حيــث تعانــي الحكومــة مــن
نقص في حوالي  3.5مليار دوالر لدفع الرواتب
والديــون ،بعد أ�ن تراجعت إاليرادات الشــهرية
للعراق إ�لى حوالي  4مليارات دوالر هذا العام،

سياسات متخبطة
ميدانيـ ًـا ،تحــدث مواطنــون عــن وضع أالســواق
المحليــة فــي العاصمــة بغــداد ،وبعــض
المحافظــات أالخــرى ،مشــيرين إ�لــى أ�ن بعــض
التجــار ،اتخــذ خطــوات اســتباقية ،ورفــع
أالسعار ،بشكل كبير.
وقــال عــدي العبيدي 36( ،عامـ ًـا) من العاصمة
بغــداد ،إ�ن “كل القطاعــات ارتفعت أ�ســعارها،

وهي نصف ما كانت عليه في عام  2019بسبب
انهيــار اســعار النفــط العالميــة وانتشــار جائحة
كورونا.
وبلــغ اجمالي العجــز المخطــط للموازنة العامة
االتحادية لعام  2021وفق المســودة المســربة
 58260763114دينار ،في حين بلغت فجوة
التمويل  35031745297دينار.
وقــال البنــك المركــزي العراقــي “ إ�ن الســبب
الرئيــس وراء خفض قيمة الدينار هو ســد فجوة
التضخــم فــي موازنــة عــام  2021بعــد انهيــار
أ�ســعار النفــط العالميــة .والنفــط مصــدر رئيــس

دون وجود سياسية تسعيرية محددة ،أ�و أ�سس
ـواء فــي المواد
واضحــة لمثــل هــذا االرتفــاع ،سـ ً
الغذائية ،أ�و إالنشائية ،وغيرها”.
فــي محافظــة نينــوى ،قــال المواطــن ،أ�بــو علــي
الزيــدي ،إ�ن“ :الخاســر الوحيد مــن هذا إالجراء
هو المواطن البســيط والفقير ،من ذوي الدخل
المحــدود ،حيــث تكالبــت عليهــم الحكومة عبر
خفــض ســعر صــرف الــدوالر ،وبعــض التجــار،
بجشــعهم واســتغاللهم ،وحتــى أ�ربــاب العمــل
الذيــن رفضوا رفع أالجور اليومية للعاملين في
البنــاء وقطاع البنــى التحتية ،ومقاولــي البلدية

وغيرهم”.
بيانات رسمية
وتشــير بيانــات وزارة التخطيــط ،إ�لــى أ�ن نســبة
الفقــر فــي نهايــة العــام  2019هــي  20بالمئــة،
إ�ال أ�ن مــع دخــول العــراق فــي نفــق أالزمــة
المزدوجــة ،جائحــة كورونا ومــا رافقها من أ�زمة
ماليــة ،بســبب تراجــع أ�ســعار النفــط ،أ�ثــرت
بشكل كبير على ارتفاع نسبة الفقر في البالد.
وبحســب دراســة للــوزارة ،إف�نــه إ�ذا ارتفعــت
أالسعار بنسبة  50بالمئة ،عما كانت عليه قبل
أالزمة ،سيســهم بارتفاع نســبة الفقر إ�لى 31.7
بالمئــة ،أ�ي حوالــي  32بالمئــة ،ويصبــح عــدد
الفقــراء  11مليونـ ًـا و 400أ�لف يعيشــون تحت
خط الفقر.
لكــن الوزارة تقول ،إ�نه“ :بعد مراقبة أالســعار،
اتضح أ�ن االســعار لم ترتفع بالنســبة المتوقعة،
حيــث ارتفعــت بنســبة  6بالمئــة فقــط ،وهــذا
ارتفــاع طفيــف بمقارنــة مــا حــدث فــي دول
العالــم ،وبموجــب هــذه الزيادة ،يكــون الفقراء
الذيــن يدخلــون تحــت خــط الفقــر هــم مليونان
و 700الــف فقيــر ،يضافون الى العدد المؤشــر،
ليصبــح العدد الكلي هــو  9ماليين و 600أ�لف،
ويشــكلون حوالــي  24.8بالمئــة ،أ�ي مــا يقــرب
مــن  25بالمئة ،وبناء على هذه المعطيات أف�ن
ربع ســكان العراق هم تحت خط الفقر أ�و اقل
بذلــك بقليــل ،إ�ذا كان عــدد ســكان العــراق هم
مليونا”.
ً 40
وتبــرر الحكومــة إ�جراء رفع ســعر الصــرف ،أب�ن
ذلــك ســينعكس إ�يجابيـ ًـا علــى قطــاع الصناعــة
فــي البالد ،ويحــرك عجلة التنميــة االقتصادية،
ويرفــع المنتجــات المحلية ،إ�لــى قمة المعروض
في السوق ،لتنافس المستورد.
لكــن خبــراء االقتصــاد يقولــون إ�ن تلــك
’نسبيا’
إالجراءات ربما تنعكس بشــكل إ�يجابي
ً
علــى عــدة قطاعــات فقــط ،لكــن بعــد عشــرات
الســنين لحيــن تقويــة تلــك القطاعــات وتثبيت
نفسها مثل الصناعة ،والزراعة وغيرهما.
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اتجاهات الرأي 9

أنا استهلك إذن أنا موجود!
مصطفى عاشور
مقولــة تجــد صداها فــي النفوس منذ عقــود طويلة،
إ�ذ تتعــدى النزعــة االســتهالكية أت�ثيراتهــا البيئيــة
واالقتصاديــة ،إ�لــى جوانــب أ�بعــد عمقــا فــي حيــاة
إالنســان المعاصــر ،وتكشــف عــن خلــل كبيــر فــي
تكوينــه الروحــي والنفســي ،بعدمــا باتــت النظــرة
الماديــة هي الحاكمة لســلوكه ومعاييــره ،وفي ظل
فقدان إالنســان إالحســاس بالمعنى ،تظهر الحاجة
إ�لــى الديــن والقيــم لوضــع كوابــح لذلــك الجنــوح
الهائل للنفس في االستهالك الذي تخطت حدوده
المعقول.
للفيلسوف الشهير “زيجمونت باومان” أر�ي في أ�ن
إالنســان مســتهلك بطبعــه إلشــباع حاجاتــه ،لكن
التطــور الحديــث هــو تحــول االســتهالك إ�لــى ثقافة
في ظل مجتمع الســوق ،واعتبار مقدار االستهالك
ونوعيتــه معاييــر لجــودة الحيــاة ،أو�صبــح العالــم
ســوقا كبيرة وشــرهة مدعوما بشــبكة من المفاهيم
والفكار الجذابة ،مثل :الحرية واالستمتاع ،تدعم
أ
االســتهالك وتغذيــه ،وتخلــق فيه نهما ال يشــبع وال
ينتهي ،وســمحت تلك أالفكار إب�عادة تشكيل كـثير
من المجتمعات على القيم االستهالكية النهمة.
تحــدث الدكـتــور “عبــد الوهــاب المســيري “عــن
“المبرياليــة النفســية” ،تلــك الظاهــرة التــي غــاب
إ
عنهــا حتى فكرة ترشــيد االســتهالك المــادي ذاته،
والتــي خلقــت إ�نســانا ذا بعــد واحــد ،يبتغــي الربــح
لتعظيم االستهالك و إ�شباع ملذاته التي ال ترتوي،
أو�ســماها “حضــارة الفــوارغ” Disposable
 Civilizationالتــي تســتهلك كل شــيء ،وتبــدد
كل شــيء مــن أ�جــل االســتمتاع باالســتهالك،
فالماديــة أ�صبحــت رؤيــة ُمســتبطنة فــي الحيــاة،
وصــار االســتهالك هــو أ�بــرز تجلياتهــا ،وهنــا يتقــدم
الفــرد علــى المجتمــع ،ويتحكــم المجتمــع في وضع
المعاييــر الماديــة ،وصــارت الســلعة هــي البدايــة
والنهاية ومركز الوجود.
وظهــر مصطلــح “التســليع” ،comodification
ـان عــن مركــز الكون
بعدمــا أ�زاحــت السـ ُ
ـلعة إالنسـ َ
لتحــل مكانــه ،ويحــل االســتهالك محــل المعنــى
والقيمــة ،وظهــر مصطلــح “مدمــن التبضــع
 ”shopaholicأ�ي إالنســان الــذي يذهــب للتبضع
ليــس مــن أ�جــل الشــراء ،و إ�نمــا ألنــه أ�دمــن هــذه
العملية ،أو�طلقوا على هذا إالدمان اسمها لطيفا هو
“محبــو التبضــع” ،أ�ي تصويــر إالدمان االســتهالكي
أ�نــه نــوع مــن الهوايــة ،التي يجــب أ�ن تحتــرم ،ولها
تقاليدها المبجلة.
اســتوقفت النزعــة االســتهالكية عــددا مــن الكـتاب
والمفكريــن فــي الغــرب ،وســعوا لمقاومتهــا،
ومواجهة تسلطها ،يؤكد الروائي الفرنسي “باسكال
بروكنــر”  Pascal Brucknerفــي كـتابــه “بــؤس
الرفاهيــة :ديانــة الســوق أو�عداؤها” أ�ن االســتهالك
المحمــوم أ�صبــح الهــدف أالســمى للحضــارة

الغربيــة  ،وترتــب علــى ذلــك انكـفــاء أالفــراد علــى
أ�نفســهم ،وضعــف اهتمامهــم بالعالــم .وفــي كـتــاب
“ إ�مبراطويــرة أالشــياء” Empire of Things
لـ ـ فرانــك ترينتمــان  ،Frank Trentmannنقــد
للثقافــة الماديــة و إ�شــارة إ�لــى ارتفــاع معــدالت
االســتهالك منــذ العام 1500م ،ويــرى المؤلف أ�ن
االســتهالك تجــاوز أالشــياء إ�لــى أ�مــور أ�خــرى مثــل
كـثرة السفر ،فاالستهالك أ�صبح هو الشيء المميز
للحيــاة ،أو�صبحــت االقتصاديــات العالمية تســتند
علــى االســتهالك فــي اســتمراها وانتعاشــها ،أو�شــار
أ�ن الخدمات أ�صبحت ُتقدم مع السلع في أالسواق
الكبيــرة ،وصــار الســوق يشــكل حيــزا واســعا مــن
حياة الناس ووجدانهم.
وفــي كـتــاب جمهوريــة المســتهلكين “A
 ،Consumers’ Republicلـ” إ�ليزابيــث
كوهيــن”  ،Lizabeth Cohenأت�ريــخ لنمــو النزعة
االســتهالكية بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،وترى
الكاتبة أ�ن عقلية االستهالك أ�عادت صياغة الحياة
 ،أو�صبــح االســتهالك رمــزا للرفاهيــة العامــة ،لكن
نتــج عــن تلك النزعة تغذية الفوارق الطبقية ،التي
أ�صبــح االســتهالك فيها معيارا للتفرقة ،وانتشــرت
روح عدم المســاواة ،لكن كـتاب ” أالنفلونزا :كيف
يقتلنــا االســتهالك المفــرط ،وكيــف نقاومــه” كان
أ�كـثــر جـ أـر�ة فــي نقــد النزعــة االســتهالكية ،ويعــد
الكـتــاب مــن أالدبيــات المهمــة فــي مناهضتهــا،
حيث نظر الكـتاب إ�لى االســتهالك كمشكلة وليس
كـفضيلــة ،وحمــل الكـتــاب رســالة مهمــة مفادهــا
أ�ن ” أ�فضــل أالشــياء فــي الحيــاة ليســت أ�شــياء” ،
فاالســتهالك مؤشــر علــى كـثــرة النفايــات والتلوث،
وتماشيا مع رسالة الكـتاب هناك نفايات تمتد أ�يضا
إ�لــى عالــم الــروح وليس عالم أالشــياء فقــط ،أ�همها
غياب المعنى ،وفقدان الغاية.
كـتــاب “الثمــن الباهــظ للماديــة” The High
 Price of Materialismلـ”تيــم كاســر” Tim
 Kasserيعــد دراســة عميقــة حــول كيفيــة تقويض
الماديــة واالســتهالكية لنوعيــة حياتنــا وســعادتنا
وصحتنــا النفســية ،فيشــير أ�ن إالنســان بمجــرد
حصولــه علــى مــا يكـفيــه مــن الغــذاء والمـ أـ�وى
والملبــس ،فـ إـ�ن المكاســب الماديــة إالضافيــة ال
تفعــل الكـثيــر لتحســين الرفاهيــة ،كمــا أ�ن تراكــم
الثروة والممتلكات المادية ال يحقق الســعادة ،بل
قد يؤدي إ�لى التعاســة ،وذلك ألن أالشــياء المادية
ال تعالــج القلــق والتوتر واالكـتــاب ،وتدني احترام
الــذات ،ويذهــب “كاســر” أ�بعــد من ذلــك ليؤكد أ�ن
القيــم المادية تقــوض الرفاهية ،ألنها ُتديم مشــاعر
عــدم أالمان ،وتضعف الروابط إالنســانية ،وتجعل
فالنســان يكــون أ�كـثر عرضة
إالنســان أ�قــل حريــة ،إ
للخطر ،عندما تكون الميول المادية أ�كـثر تحديدا.
يشــير أالديب أ“�وســكار وايلد”  Oscar Wildeأ�ن
الناس يعرفون سعر كل شيء ،ويجهلون قيمة كل

شــيء ،هــذه المالحظــة الذكيــة تكشــف عــن تنامي
النزعــة االســتهالكية ،وثقافة الســوق التــي هيمنت
على إالنسان ،بعدما تحول السوق إ�لى إ�له ،وهو ما
أ�شار إ�ليه ـ كـتاب “السوق إك�له” The Market as
 Godلـ”هارفي كوكس” الذي يرى أ�ن السوق أ�صبح
الر�ســمالية المعاصرة أ�صبحت
مؤلها ،أو�ن هياكل أ
مشــابهة لهياكل المؤسســة الدينية ،فالكاتب ينظر
إ�لــى االســتهالك أ�نه أ�صبح دينــا ،وفي ظل هذا إالله
الجديــد تنعــدم المســاواة ويغيــب العــدل ،وتــزداد
وك�نــه يتصــف بصفــات
المظالــم ،فالســوق يبــدو أ
وك�نه عقيدة كلية تســعى
إ�لهيــة في العلم والقدرة ،أ
لتغييــر أ�ســلوب حيــاة النــاس ونمــط معيشــتهم بما
يوافــق قيمــه ،بــل له طقــوس ومعابد هي أالســواق
الكبيــرة ،لــذا يــرى “كوكــس” فــي الســوق ظاهــرة
دينية تستحق التوقف ،ويرى أ�ن أالزمات أالرضية
هــي أ�زمــات وجوديــة ،فالســوق والمــال أ�صبحــا
ظاهرة دينية في المجتمعات الحديثة ،لكنهما غير
قادرين على تحمل الثقل الثقافي ،الذي هو أ�ساس
أالزمة الوجودية والروحية في العالم.
ويؤكــد ذلــك “روث فاليريــو”  Ruth Valerioفــي
كـتابــه ” مجرد العيش :إاليمان والمجتمع في عصر

االســتهالك” فالنزعــة االســتهالكية تؤثــر علــى كافة
مجــاالت الحيــاة ،ســواء الشــخصية أ�و العالقــات
إالنســانية ،أ�و النظــرة إ�لــى العالــم ،بــل إ�ن كـتــاب
“الديــن فــي المجتمــع االســتهالكي” يدعــو لصياغة
العالقــة بيــن الديــن واالســتهالك ،حيث ســاهمت
االســتهالكية في تشــكيل الثقافة الدينية في بعض
المجتمعات الحديثة.
المت�مل في إالســام يجد تحذيرات متعددة
ولعل أ
من العبودية للسلعة ،والوقوع في فخ االستهالك،
وفــي الحديــث الــذي رواه إالمــام البخــاري ،يقــول
النبي –صلى هللا عليه وســلم ”:-تعس عبد الدينار،
تعــس عبــد الدرهــم ،تعــس عبــد الخميصــة ،تعــس
عبد الخميلة ،إ�ن أ�عطي رضي و إ�ن لم يعط ســخط،
تعس وانتكس و إ�ذا شــيك فــا انتقش” ،فالعبودية
للمــادة ،واالســتهالك تقــود حتمــا إ�لــى التعاســة،
حتــى أالشــواك التــي ُيصاب بهــا هذا العبــد المادي
ال يســتطيع أ�ن يخرجهــا مــن جســده ألنهــا تغلغلت
إ�لــى أ�عمــاق الــروح والنفــس ،لــذا كان علي بــن أ�بي
طالب-رضــي هللا عنــه -يقــول “ال تجعلــوا بطونكــم
مقابــر الحيوان” ،والتــراث الديني في الزهد مكـتظ
بمقاومة تلك النزعة االستهالكية.

10

قراءات

الخميس

العدد  1 /1566جمادى اآلخرة  1442هـ  14 /كانون الثاني  2021م

النسيان ..أزمة وجودية
مصطفى عاشور
تكـثــر الظواهــر المقلقــة فــي الغــرب ،ومنهــا “البشــر
الجــراء”  ،Human pupsوهــم أ�فــراد اختــاروا
أ�ن يعيشــوا كالــكالب ،فــي حركـتهــم ،وطعامهــم،
أو�صواتهم ،يعلنون عن أ�نفسهم لمن يريد أ�ن يقتنيهم،
ورغــم مــا يحيــط بالظاهــرة مــن انحرافــات أ�خالقيــة،
إ�ال أ�ن تكــرار الرغبــات لــدى البعــض ليعيشــوا حيــاة
الحيــوان تتســع ،وبعيدا عــن غرائبيتها ،فـ إـ�ن الظاهرة
تعبــر عــن أ�زمــة وجوديــة يعيشــها إالنســان المعاصــر،
الذي فقد كـثيرا من توهجه ببعده عن خالقه ســبحانه
وتعالى ،فنسيان الخالق نسيان للنفس إالنسانية التي
كرمها هللا تعالى على سائر مخلوقاته.
فــي كـتابــه “روح الديــن” يفــرد الفيلســوف المغربــي
الدكـتــور “طــه عبــد الرحمــن” حديثــا عــن النســيان،
لكــن يناقشــه ليــس باعتباره إ�حــدى مشــاكل الذاكرة،
ولكن من خالل رؤية فلســفية ترى في النســيان أ�زمة
وجوديــة ،نســي فيهــا إالنســان ميثاقه مع ربه ،فنســيه
ربــه أو�نســاه نفســه ،بــل إ�ن “عبــد الرحمــن” يــرى أ�ن
النســيان أ�صيــل فــي إالنســان ،فيقــول“ :كلمــا أت� ّملـ ُـت
أ�حــوال إالنســان فــي هــذا الزمــان واســتغرقت في هذا
الت�مل ،لم أ�زدد إ�ال يقينا أب�نه ال كائن أ�نسى منه ،حتى
أ
إ�ني لو خ ّ
كنت أل ّعرفه بغير
فما
تعريفه،
وضع
في
رت
ـي
ُ
ُ
كونــه الموجــود الذي ينســى �نه ينســى ،ولو ّ
خيرت في
أّ
اشتق من لفظ
كنت ألقول غير أ�نه ُ
اشتقاق اسمه ،فما ُ
النســيان بدل لفظ أالنس” ثم يقول“ :ما كنت ألعتقد
إ�ال أ�نــه أ�نـ ٌـس بمــا يجعلــه ينســى مــا ال ينبغــي نســيانه،
يذكره
ِل ــحرصه على بقاء نســيانه؛ إ�نه ينســى كل شيء ّ
ينســى
أب�نــه ال يملــك مــن أ�مره شــيائ ،ال َخلقا وال ِر ْزقاَ ،
ـات بعضهــا فوق بعض ،بــدءا بظلمة
أ�نــه كان فــي ظلمـ ٍ
العدم وانتهاء بظلمة الحس؛ ينســى �نه لم يخلق ذرةّ
أ
مــن ذرات بدنــه ،وال نســمة مــن نســمات روحــه؛ كمــا
ينســى أ�نه كان في فاقات بعضها أ�شــد من بعض ،بدءا
بفاقــة النــور وانتهــاء بفاقة العلم؛ ينســى أ�نه لــم َي ُرزق
عينه بصرا وال أ�ذنه سمعا ،وال لسانه ُنطقا؛ َينسى هذا
َ
وما دونه وما فوقه ،حتى كان له النســيان ذكرا؛ وهل
في النسيان � ُّ
شد من أ�ن ينسى من ال ينساه ،وال يغيب
أ
عنــه أ�بــدا ،ومــن هو أ�قــرب إ�ليه من نفســه ،ومن يحول
بينه وبين قلبه”.
تلك أ�زمة إالنسان القديمة المتوارثة ،التي بلغت حدا
كبيرا مع إالنسان المعاصر في الحضارة الغربية ،التي
وصفهــا الفيلســوف المســلم “محمــد أ�ســد” فــي كـتابــه
ـد� يتبلور فــي ذهني أ�ن
“الطــرق إ�لــى مكــه” بقولــه ” :بـ أ
للوروبييــن وحالــة
نقــص التكامــل النفســي الداخلــي أ
الال�خالقيــة التــي تســيطر عليهــم قــد تكــون
الفوضــى أ
ناتجة من عدم وجود إ�يمان ديني قد تكونت الحضارة
الغربيــة فــي غيابه ،لــم ينكر المجتمع الغربــي إالله إ�ال
مكانا في أ�نســاقه الفكرية“ ،فنســيان
أ�نــه لــم يترك لــه ً
والعراض
هللا ،قــد يكــون بتجاهــل أ�وامره ،وطاعاتــه ،إ
عــن تعاليمــه وتركهــا ،ونســيان الميثــاق بين إالنســان
وربــه ،لــذا تكــرر فــي القـ آـر�ن الحديــث عــن النســيان
بمعانيــه المختلفــة ،كذلــك تحــدث القـ آـر�ن عــن عقوبة
ذلــك النســيان ،التــي تكــون مــن جنــس الفعــل ،وهــو

نسيان هللا سبحانه وتعالى لهوالء الناسين.
وقــد وردت “نســي” ومشــتقاتها فــي القـ آـر�ن الكريم في
( )44موضعــا ،موزعــة علــى ( )21ســورة ،و ( )37آ�يــة
 ،وكان مــن أ�كـثــر آاليــات إ�ثــارة للدهشــة هــو الحديــث
عــن نســيان إالنســان لربــه ،ففــي ســورة التوبة “نســوا
هللا فنســيهم”  ،وفي ســورة الحشر “وال تكونوا كالذين
نســوا هللا أف�نســاهم أ�نفســهم أ�ولئــك هــم الفاســقون” ،
وفــي الحديــث الذي جاء في صحيحي “مســلم” و”ابن
حبــان” عــن أ�بــي هريرة-رضــي هللا عنه-قــال صلــى هللا
عليه وســلم ”:-يلقى العبد َّربــه َ
هللا
يوم
ِ
َْ
فيقول ُ
ُ
القيامة ُ
جــل وعــا ْ � :ي َ فــل �لـ ْـم �خلقــك؟ �ل ْ
ـميعا
ـ
س
ك
ل
جع
�
م
أ ُ ُ أَ أ ُ ْ َ أَ أ َ ْ َ
ً
َّ
بصيـ ًـرا؟ أ� َلـ ْـم أ� ِّزو ْجـ َـك؟ أ� َلـ ْـم أ� ِكر ْمـ َـك؟ أ� َلـ ْـم أ�سـ ِّـخ ْر لـ َـك
ُ
ْ ّ
ْ
وتربـ ُـع؟
الخيـ َـل إ
والبـ َـلْ؟ أ� َلـ ّـم أ�سـ ِـو ْد َك أو� َذر َك تـ أـر�س َ
القـ َّـي ؟
م
ـك
ـ
ن
�
ـت
ـ
ن
فظن
:
ـول
ـ
ق
في
رب
ي
�
ـى
َ ْ َ أ َّ َ ُ ِ
ـول :بلـ أ ّ ِ
ُ
فيقـ ُ
َ
نساك كما ِنس َيتني”،
فيقول  :اليوم أ� َ
فيقول  :ال يا ِ
ُ
رب ُ
ُوفل :معناها أ�ي فالن.
مت�صل في إالنســان منذ بدء الخليقة ،آف�دم-
النســيان أ
عليه الســام -نســي ،قال تعالىَ ”:ولقد عهدنا �لى �دمَ
َ َ ْ َ ِ ْ َ إَ آ َ
ِمـ ْـن َق ْبـ ُـل َف َن ِسـ َـي َو َلـ ْـم َن ِجـ ْـد َلـ ُـه َع ْز ًمــا “ ،والحقيقــة أ�ن
امتحان إالنســان بالصراع مع رغائبه وشــهواته ،ما هو
إ�ال مقيــاس ألت�كيــد خالفته للكون ،إف�ذا غرق إالنســان
فــي الرغائــب والملــذات إف�نــه ينســى المهمــة التي جاء
من أ�جلها إ�لى أالرض ،فالشهوات من أ�بواب النسيان،
جــاء فــي تفســير “الظــال” ” :وعهــد هللا إ�لــى آ�دم كان
هــو أالكل مــن كل الثمــار ســوى شــجرة واحــدةُ ،تمثل
وت�كيــد
المحظــور الــذي ال بــد منــه لتربيــة إالرادة ،أ
الشــخصية ،والتحــرر مــن رغائــب النفــس وشــهواتها
بالقــدر الــذي يحفظ للــروح إالنســانية حرية االنطالق
مــن الضــرورات عندمــا تريــد; فــا تســتعبدها الرغائب
وتقهرها…وهــذا هو المقياس الذي ال يخطئ في قياس
الرقــي البشــري؛ فكلما كانــت النفس أ�قــدر على ضبط
رغائبهــا والتحكم فيها واالســتعالء عليهــا ،كانت أ�على
فــي ســلم الرقــي البشــري ،وكلمــا ضعفت أ�مــام الرغبة
وتهــاوت ،كانــت أ�قــرب إ�لــى البهيميــة و إ�لــى المــدارج
أالولى”.
النسيان ..سعادة كاذبة
ور�وا أ�ن الذاكرة
تحدث فالسفة غربيون عن النسيان ،أ
هــي مــا يميــز إالنســان علــى غيره مــن المخلوقــات؛ بل
هي أ�ســاس لتحديد هوية الشــخص ،غير أ�ن الفيلسوف
القر�نيــة فــي
أاللمانــي “نيتشــه” اقتــرب مــن الرؤيــة آ
مفهوم النسيان لكن بطريقة عكسية ،فاعتبر النسيان
شــرط لســعادة إالنســان والمجتمــع ،وعلــل ذلــك أب�ن
الحيوانــات تعيــش فــي ســعادة ألنهــا تعيش بــا ذاكرة
وال تاريــخ ،فهــي تعيــش الحاضــر كمــا هو ،علــى خالف
إالنسان الذي ال ينسى ماضيه ،معتبرا الذاكرة مصدرا
لشقاء إالنسان.
والحقيقة أ�ن ما يطرحه “نيتشه” يتجاوز فكرة نسيان
حمولــة الذاكــرة مــن أاللــم والوجــع الــذي تعــرض لــه
إالنســان فــي رحلتــه الحياتيــة ،إ�لــى معنــى آ�خــر ،وهــو
نســيان إالنســان لميثاقــه مــع خالقــه ،ورســالته فــي
الكــون ،والتكليــف الــذي تحملــه منــذ بــدء الخليقــة،

فهذا النسيان “النيتشوي” يتسق مع رؤيته إاللحادية
التــي زعــم فيهــا “مــوت إاللــه” ،فنســيان الخالــق هــو
نســيان للذات إالنســانية ،وال شك أ�ن هذا النسيان هو
راحة مؤقتة؛ ألنها انخفضت برتبة إالنســان من كائن
عاقــل إ�لى رتبة متدنية تنحصــر اهتماماتها في الطعام
والتناســل فقط ،لذا قرن “نيتشــه” النسيان باستمرار
الحيــاة والســعادة ،فالنســيان عنــده يؤســس للحظــة
والنســان كلمــا نســي إف�نــه يولد من
جديــدة متحــررة ،إ
ـيان-بر�يه -شــجاعة ،والتذكر من أ�خالق
جديد ،فالنسـ
أ
العبيد!!.
لكــن هــذه الرؤية محل اعتراض ،ألنها تشــطب ذاكرة
إالنســان ،فــي كـتــاب أ“�تــرك هللا؟ تذكــر عنايــة هللا في
ثقافتنــا” لـ”جانيــت طومســون” Janet Thompson
تلمــح الكاتبــه إ�لــى قضيــة مهمــة وهــي أ�ن “الذاكــرة
تبنــي إاليمــان” ،وتؤكد أ�ن الثقافــة الغربية المتدهورة
أ�خالقيــا نســيت عنايــة هللا ،وهــذا النســيان-ربما-
ستتوارثه أالجيال المقبلة ،لذا تتخذ “طومسون” من
نعــم هللا علــى إالنســان مدخــا لتذكيــر ذلــك إالنســان
المعاصر بخالقه ،وبث إاليمان بقدرته ،فنسيان الرب
له مخاطره على الحياة.
أ�مــا كـتــاب “النســيان :صنــع الثقافــة الحديثــة لفقدان
الذاكــرة” لـ”فرانســيس أ�وجورمــان” Francis
 O’Gormanفيؤكــد أ�ن النســيان يكشــف عــن
رفــض الثقافــة الحديثــة العميــق للماضــي ،واالكـتفــاء
بفكــرة أ�ن المســتقبل -فقــط -هــو المهــم فــي حيــاة
إالنســان ،فالنســيان أ�صبح شــرطا للوجــود الحديث،

فالتكنولوجيــا الحديثــة وحركــة الحيــاة الســريعة
أ�صبحــت تفصــل البشــر أ�كـثــر عــن الماضــي ،لكــن
الثقافــة قادرة على مقاومة الفقدان الجماعي للذاكرة،
فالتاريــخ يخلق االحســاس بالهدف ،ومــا يرتبط بذلك
مــن انتماء للزمان والمكان ،فالنســيان عنوان لحداثة
ســريعة الــزوال ،ويخلق حياة قلقــة مزعجة بال معنى،
تعمــق النفعيــة وتصلــح لخدمــة االحتياجــات الماديــة
وليس الروحية.
يــرى أ“�وجورمــان” أ�ن مــن أالســباب التــي جعلــت
القــرن الحــادي والعشــرين يفقــد االتصــال بالماضــي،
هــو أ�ن التاريــخ أ�صبــح ســلعة ،أ�فرغــت مــن معانيهــا
بعــد إ�خضاعهــا للمنطــق التجــاري ،فالنســيان “مرض
الزهايمــر الثقافــي الــذي يعانــي منه إالنســان المعاصر
وهــو راضــي النفــس” ،وهكــذا فـ إـ�ن إالنســان المعاصــر
يدخــل عصــر النســيان ،ويفقــد إ�حساســه بالتاريــخ،؛
ذلــك التاريخ الــذي يجعل المكان والزمــان مختلفين
والوقــات أالخــرى،
بالنســبة إ
للنســان عــن أالماكــن أ
لــذا عــرف العالم أالســواق الكبيــرة المتشــابهة التي ال
يشــعر الشــخص تجاههــا بـ أـ�ي ذكريــات ،ألنهــا ال تتميز
عــن بعضهــا البعض ،فالمــوالت العمالقــة تتطابق في
بلــدان العالــم ،ولــم تعــد لــكل مدينــة ســوقها الخــاص
فالنســان
الــذي يكشــف عــن شــخصيتها وتاريخهــا ،إ
المعاصر ُتلغى ذاكرته باســتمرار ،ويترك نهبا لنســيان
ال يرحم ،وال يســتريح هذا النســيان حتى يدع إالنسان
بال مستقر.
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فورين أفيرز :فشل أمني ذريع ّ
حول
واشنطن إلى جمهورية موز

دار السالم /متابعة
نشر موقع مجلة "فورين أ�فيرز" مقاال لـ"دانيال بيمان"،
والســتاذ في جامعة "جورج تاون"،
المحلل السياســي أ
تحــدث فيــه عن "الفشــل أالمنــي الذريع" ،بحســبه ،في
حمايــة أ"�هــم معقــل للديمقراطيــة حــول العالــم" ،فــي
إ�شارة إ�لى الكونغرس.
ففــي يــوم أالربعــاء ،بحســب الكاتــب ،اندفــع الغوغــاء
بعــد اســتماعهم لخطــاب الرئيــس دونالــد ترامــب نحــو
الكابيتــول ،فــي محاولــة لعرقلــة عمليــة نقــل الســلطة
وت�كيد انتصار المرشح الديمقراطي جو بايدن.
السلمي أ
أو�ضــاف الكاتــب في مقاله ،أ�ن الفشــل أالمنــي أ�مام من
وصفهــم بالغوغــاء المســلحين المؤيديــن لترامب حول
واشــنطن إ�لــى "جمهوريــة مــوز تحــت ســيطرة الرعاع"
أب�عين الكـثير من المتابعين.
وتابــع الكاتــب بـ أـ�ن خــرق الحواجــز أالمنيــة للكابيتول
يعتبــر "بال شــك خرقا أ�منيــا ذريعا" ،موضحــا أ�ن قوات
فــرض النظــام التــي تبنــت سياســة اليــد الحديديــة مــع
المحتجيــن مــن حركــة "حيــاة الســود مهمــة" وتحضــر
بعنايــة لوقــف هجمــات تنظيــم القاعدة لــم تكن جاهزة
علــى مــا يبــدو لمواجهــة خليــط مــن جماعــات التفــوق
العرقــي أالبيــض والمتطرفيــن المعاديــن للحكومــة
الفيدراليــة أو�تبــاع نظريــات المؤامــرة وغيرهــم مــن
الجماعات الموالية لترامب.
ومــع أ�نــه مــن الباكــر ألوانه توجيــه أ�صابع االتهــام إ�ال أ�ن
قوات أالمن وشرطة واشنطن لديها الكـثير من أالسئلة
لكي تجيب عليها.
وتســاءل بيمان" :ماذا لو قامت جهادية ودعت أ�تباعها
علنــا لحمــل بنادقهم والتجمع في واشــنطن والســيطرة
على الكونغرس؟".
أو�ضــاف مجيبــا أ�نــه ســيتم وقفهــم ،أو�ن قــوات أالمــن

وحفــظ النظــام واالســتخبارات كانــت لتهــرع إ�لى جمع
المعلومــات عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي إلعداد
للفــراد الداعيــن
ملــف جريمــة واعتقــال وتوجيــه تهــم أ
للمناســبة والمشــاركين فيهــا قبــل أ�ن يتحركــوا خطــوة
واحدة.
وحتى لو فشــلت تلك الخطوات فســيكون رد الشــرطة
حاســما وقويــا ،ولكــن ألن تجمعــات الرئيــس اتســمت
لج� الستخدام لغة نارية كوسيلة
ولن الرئيس أ
بالعنف ،أ
لتعبئــة أ�نصــاره ،باتــت قــوات الشــرطة وفــرض النظام
متعودة على التهديد الذي يمثله أ�تباعه المتطرفون.
ولــم تكــن الفوضى فشــا أ�منيا فقط ،وفــق الكاتب ،بل
وكشــفت عن الصعوبة التــي تواجه قوات فرض النظام
والجيــش وقــوات أالمن في التحرك عندما تواجه مناخا
سياسيا مشحونا.
وعندمــا يشــجع ترامــب أ�تباعــه علــى العنــف ويقــوم
بشــيطنة معارضيــه السياســيين يجعــل مــن الصعوبــة
بمــكان علــى قــوات أالمن التحــرك بدون أ�ن ينظــر إ�ليها
أب�نهــا تدعــم طرفــا ضــد آ�خــر في نــزاع محلي وهــي نظرة
تحاول قوات أالمن تجنبها.
ففــي حزيران/يونيــو نظم ترامب مناســبة التقطت فيها
صــورة مع قائــد هيئة أالركان الجنرال مــارك ميلي بعد
تنظيــف الشــرطة تجمعــا لحركة حياة الســود مهمة من
ســاحة الفاييت بواشنطن .واعتذر الجنرال ميلي الحقا
لمشــاركـته فــي المناســبة االســتعراضية ،وكان محقــا،
وهذا هو النوع من التســييس الذي يحاول المســؤولون
تجنبه.
والخبــار الجيــدة هــي أ�ن رحيــل ترامــب عــن البيــت
أ
للمــام ،وفــق الكاتب،
أالبيــض ســيكون خطــوة كبيــرة أ
ففي السنوات الماضية ركز مكـتب التحقيقات الفدرالي

أ(�ف بــي أ�ي) ووزارة أالمــن الداخلــي علــى العنــف الذي
تمارســه الجماعــات المعادية للحكومــة ،لكن الحكومة
كانــت غيــر مســتعدة لمراقبــة الجماعــات المتطرفــة
المؤيــدة لترامــب وركــزت همهــا علــى جماعــات أ�قــل
خطورة مثل الجماعة المناهضة للفاشية أ�و أ"�نتيفا".
وقــال مســؤول ســابق فــي أ"�ف بــي آ�ي" لصحيفــة
"واشــنطن بوســت"" :هناك مقاومة بيــن العمالء لفتح
تحقيــق واســتهداف مــا يــراه الرئيــس قاعدتــه ..وضــع ال
يمكــن االنتصــار بــه لعمــاء أ�ف بــي آ�ي أ�و المشــرفين
(علــى أالمــن) .وبعــد رحيــل ترامــب ســيكون رؤســاء
الشــرطة أ�حــرارا فــي متابعة عملهــم المنوط بهــم دونما
خوف من عدم دعم الرئيس لهم أ�و شــجبه أ�و اســتغالله
لتحركاتهــم .وخــارج الســلطة ،لــن يكــون لــدى ترامب
المنبــر القــوي للتنمــر مــن خاللــه على مؤسســات فرض
القانــون حتــى ولــو لــم يخــرج من الصــورة تمامــا .وربما
زادت تغريداتــه وبياناتــه بطريقــة أ�كـثــر وقاحــة فــي
محاولة منه للبقاء في أالضواء.
ولعــل أ�هم ســؤال يطرحــه الهجوم علــى الكونغرس هو
مستقبل الحركة التي ساعد ترامب على إ�نشائها وتعبئة
عشــرات المالييــن مــن أالمريكييــن فيهــا ،بمــن فيهــم
الذين لم يؤثر عنهم نشاط سياسي.
وحركــة "لنجعل أ�مريكا عظيمة مرة أ�خرى" هي شــبكة
واســعة ولكــن ليســت منظمــة ،وتنتشــر أ�فكارهــا عبــر
منصات التواصل االجتماعي وال يمكن تحديد طبيعتها
بســهولة ،وتحمــل عالمــات حــركات "الكلــت" أ�و عبادة
الشــخصية ولكنهــا تجمــع إ�لــى ذلك مالمح مــن القومية
والشــعبوية والتفــوق العرقــي أالبيــض ودعــاة نظريــات
المؤامرة بمن فيهم جماعة "كيو انون" الغريبة.
وعــادة ما تكــون الحركات الجماهيرية جســرا أ�و حاجزا
للعنــف ،وفــق الكاتــب ،الذي أ�شــار إ�لى دراســة أب�وروبا
أ�ظهــرت أ�ن الــدول التــي تتبنــى سياســات معاديــة
للمهاجريــن ال تكون محال للعنف المعادي للمهاجرين
ألن الناس يعتقدون باستجابة النظام لمطالبهم.
ولهــذا ،يجــد المتطرفــون صعوبة في اســتغالل غضبهم
فــي تلــك الدول ،ولكــن الخطر يصبح أ�كـثــر حدة عندما
تشــهر الحــركات أ�ن مطالبهم أ�حبطت بعملية سياســية
ســلمية ،عبــر انتخابــات يــرون أ�نهــا ســرقت مثــا ،ممــا
سيقنع أ�تباع الحركات أ�ن النظام تخلى عنهم ولم يلب

مطالبهم.
ونظــرا الستشــراء نظريــات المؤامرة بين أ�تبــاع ترامب
المتشــددين ،فـ إـ�ن ذلــك يجعلهــم خطيريــن وال يمكــن
التكهن بتصرفاتهم.
وطالمــا تبنــى ترامب نظريات كهذه وســيواصل إاليمان
بهــا كرئيــس ســابق ،وربمــا دفعــت هــذه النظريــات
مجموعــة صغيــرة للخــروج عــن الخــط واســتهداف مــن
ترى أ�نهم أ�عداء مثل الصحفيين والسياسيين.
وســتكون ثمــار بــذور عــدم شــرعية االنتخابــات التــي
زرعهــا ترامــب قبيحــة فــي المســتقبل ،وعلــى الواليــات
المتحدة التحضير لعنف واضطرابات أ�خرى في أالشهر
والسنوات المقبلة ،وفق الكاتب.
ويمكــن لشــركات التواصــل االجتماعــي لعــب دور مهم
فــي إ�حبــاط عمليــات التضليــل ،والشــركات الكبــرى
باتــت حــذرة مــن دعايــة "تنظيــم الدولــة" ،على ســبيل
ـد�ت بالمثــل باتخــاذ التحــركات لمنع دعاية
المثــال ،وبـ أ
"الرهابية
جماعــات التفوق العرقي أالبيض والحركات إ
المحلية".
وفــي النهايــة ،يتوجــب علــى تلــك الشــركات أ�ن تزيــد
مــن جهودهــا لمواجهــة التطــرف أالمريكــي وبخاصــة
عندمــا تحصل علــى دعم رئيس ،حيث تكــون خطواتها
محفوفة بالمخاطر.
واتخــذت شــركات فيســبوك وتويتــر ويوتيــوب خطوات
لحظــر منشــورات ترامب أ�ثنــاء أالزمة وعليهــا أ�ن تكون
للزمات المقبلة ،وعليها العمل مع قوات فرض
جاهزة أ
النظام لتحديد أ�شكال العنف أ�و توقع العنف وقتله في
مهــده ،بحســب بيمان ،مضيفــا أ�ن رفضا كامــا لترامب
وحركـتــه مــن الحــزب الجمهــوري ربمــا يشــكل عامــا
مساعدا في هذا إالطار.
وتابــع الكاتــب بالقــول إ�نــه علينــا أ�ال نعــول علــى دعــم
الجمهوريين ،فمع رفض وشــجب عدد من المســؤولين
الكبار في الحزب لترامب إ�ال أ�ن هناك الكـثير من الذين
يحاولــون البقــاء علــى جانبــه وتحدثــوا عــن "تجــاوزات
انتخابية" ويرفضون العنف في الوقت نفسه.
وبالنســبة لعــدد مــن دعــاة نظريــات المؤامــرة أو�تبــاع
ترامــب المؤمنين بما يقول ،فاالنتخابات غير الشــرعية
تبــرر العنــف .ولكــن عندمــا يلعــب المشــرعون بالنــار
يحترق الجميع.
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منـــــــابـــر
الفكر المقاصدي
أ .د .أحمد الريسوني

من الربيع العربي إلى التطبيع العربي...
االنهيارات العربية المتحدة

عشــر ســنين مضــت علــى الربيــع العربــي ،الــذي انبجــس في
نهايــة  ،2010أو�ضاء أو�زهر في ربيع  ..2011وقد اســتقبلته
الشــعوب العربية وغيــر العربية باستبشــار وتفاؤل كبيرين،
وتجاوبــت معــه فــي حــراك شــعبي سـ ٍّ
ـلمي غيــر مســبوق فــي
التاريخ العربي.
كان المؤمــل آ�نــذاك هــو أ�ن يكــون ذلــك الحــراك الســلمي
للصــاح والتصالح ،ومنطلقا لالنعتــاق واالنطالق،
فرصــة إ
خاصة أو�ن أ�كـثر الحكام والمســؤولين العرب كانوا يسلمون
ويصرحــون بمشــروعيته ومشــروعية مطالبــه وتطلعاتــه..
وبعضهــم قدمــوا وعــودا متجاوبة ،وبعضهم شــرعوا في ذلك
فعال ..أو�ما من تعنتوا وتصلبوا فقد ذهبوا..
ّ
لكن أ�رباب الفساد واالستبداد ،وحماة التخلف واالنحطاط،
ُّهبــوا بــكل مــا يختزنونــه مــن أ�حقــاد ،وكل مــا يكـتنزونه من
أ�مــوال؛ فدبــروا ما اســتطاعوه مــن فتن ومؤامرات ،واشــتروا
مــا تيســر لهــم مــن زعامــات وانقالبــات{َ ،ف َت َنـ َـاد ْوا ُم ْص ِب ِحيـ َـن
أ� ِن ْاغـ ُـدوا َع َلــى َح ْر ِث ُكـ ْـم إ� ْن ُك ْن ُتـ ْـم َص ِار ِميـ َـن َف ْان َط َل ُقــوا َو ُهـ ْـم
ـون أ� ْن َل َي ْد ُخ َل َّن َهــا ْال َيـ ْـو َم َع َل ْي ُكـ ْـم ِم ْسـ ِـك ٌين َو َغ َد ْوا َع َلى
َي َت َخ َاف ُتـ َ
َح ْر ٍد َق ِاد ِرين}.
وهكــذا أ�شــعلوا الحرائــق أو�ضرمــوا النيــران فــي عــدد مــن
أالقطــار العربية ،وانطلقت حروبهم الشــاملة ضد الشــعوب
والصــوات الســاعية إ�لــى إالصــاح والمصالحــة ،والحريــة
أ
والكرامة..
فكان من ذلك ما عشناه ونعيشه منذ عشر سنين ..ال أ�قول:
عشــر ســنين من عمر الربيع العربي ،ولكنهاُ :
عشر سنين من
الحروب على الربيع العربي..
لقــد شــهدت هــذه العشــرية الســوداء ،انتكاســات متالحقة،
ليــس فقــط للشــعوب ومطالبهــا وتطلعاتهــا المشــروعة ،بــل
للنظمة العربية نفسها ،بمختلف أ�حوالها ومواقفها..
حتى أ
ُويذكر من ذلك:
• إ�شــعال حــروب مدمــرة وصراعــات دموية في ليبيــا واليمن
وســوريا ومصــر ،فضال عما كان جاريــا في العراق والصومال
والسودان.
•اختناقــات وانهيــارات اقتصاديــة واجتماعيــة فــي معظــم
الدول العربية.
•حصــار بري وبحــري وجوي ،وحــرب إ�عالميــة واقتصادية،
ضــد دولــة قطــر ،مــن جيرانهــا أو�شــقائها ،ومــن شــركائها
وحلفائها السابقين!!
• إ�صابــة مجلــس التعــاون الخليجــي بالتســمم والتفــكك
والجمود.
• إ�صابــة جامعــة الــدول العربيــة بالشــلل التــام ،بعــد أ�ن
كانــت أ�يــام الربيــع العربــي قــد انتظمــت فــي اجتماعاتهــا،
ـد�ت تناقــش إ�صالح أ�حوالها وتقويــة أ�دائها .أو�خيرا جاءنا
وبـ أ
تولت كبره والسمســرة لــه دولة
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الــدول العربيــة تســتعيض عــن بعضهــا وعالقاتهــا الســابقة،
ير�سه ويقوده الكيان
باالنخراط في التحالف الجديد ،الذي أ
الصهيونــي بمســاعدة الكيــان إالماراتي ..هذه أ�بــرز العالمات
و”النجــازات” ،التــي حققتهــا الحــرب علــى الربيــع العربــي،
إ
خــال العشــرية المنصرمــة ،..يقابلهــا اســتمرار نمــو الوعــي
والنضــج لــدى الشــعوب ،و إ�صرارهــا علــى ضــرورة إالصــاح
الحقيقــي ،بعيــدا عــن الفســاد واالســتبداد ،وعــن البهرجــة
والزيف والمظاهر الكاذبة .وها نحن اليوم نســتقبل عشــرية
جديــدة ( ..)2031/2021فهــل ســيتواصل فيهــا مسلســل
“االنهيــارات العربيــة المتحــدة” ،أ�م ســنعود إ�لــى مسلســل
إالصالحــات والمصالحــات؟ وهــل ســنتخلص مــن ظلمــات
التطبيع ،ونعود إ�لى أ�شواق الربيع؟
علــم ذلــك عنــد هللا تعالــى َ{و إ� َّنــا َل َنـ ْـد ِري أ� َشـ ٌّـر أ� ِريـ َـد ِب َمـ ْـن ِفي
ْ َأال ْر ِض أ� ْم أ� َر َاد ِب ِه ْم َر ُّب ُه ْم َر َش ًدا}.
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ما الذي تحتاجه مجتمعاتنا للنهوض؟
السنوسي محمد السنوسي
هــذا الســؤال الــذي عنونـ ُـت بــه المقــال،
يتضمــن أ�مريــن مهميــن؛ أ�ولهما :الشــعور
بالمـ أـ�زق الحضــاري الذي نحيــاه .ثانيهما:
البحــث عــن معالم النهــوض التــي ينبغي
والصــول التــي علينــا أ�ن
أ�ن نســلكها ،أ
نستعيدها.
بالزمــة،
ـعور
ـ
ش
ال
ـا-
ـ
مع
ـن
ـ
ي
وكال أالمر
أ
ً
والبحــث عــن المخــرج -عالمـ ٌـة علــى
الصحــة ،و إ�شــارة إ�لــى أ�ننــا نســير باالتجاه
المطلــوب؛ ذلــك أ�ن عــدم إالحســاس
بالزمــة لــن يجعــل المــرء يبحــث عــن
أ
�ســباب النهــوض؛ بالعكــسُ ،
كســبه
سي
ِ
أ
نوعــا مــن الشــعور الزائف مــن الرضا عن
ً
النفــس ،وعــن الواقــع الــذي قــد ال يكــون
محال للرضا!!
ًّ
باللــم ،كيــف
إ
فالنســان إ�ذا فقــد الشــعور أ
ســيبحث عــن طبيــب!! إ�نــه -حينئــذ-
نفســه حتــى يفترســه المــرض
ســيترك َ
ويت�لم من
بالمرض،
ـعر
ـ
ش
ي
من
تماما! أ�ما
ُّ أ
ً
الوجــع؛ إف�نــه ســيبادر َويجــد فــي البحــث
عن أ�مهر أالطباء ،أو�نجع أالدوية.
إ�ن مجتمعاتنــا تعيــش أ�زمــة حضاريــة،
وتلــك حقيقة مؤكــدة ال يجادل فيها أ�حد،
إ�ال من أ�صيب بالشعور الزائف من الرضا
عــن الــذات ..ولهــذا لــم يعد الســؤال :هل
نحيــا أ�زمــة حضاريــة أ�م ال؟ و إ�نمــا :كيــف
نخــرج من الزمــة التي نحياهــا؟ مما ُي ُّ
عد
أ
تقدمــا إ� ًّ
يجابيــا باتجــاه االنعتــاق مــن هــذا
ً
الم�زق الحضاري.
أ
أو�عتقــد أ�ن علــى أر�س مــا تحتاجــه
مجتمعاتنــا لتحقيــق هــذا النهــوض
الم�مــول ،ثالثــة أ�مــور؛ وهــي :التصالــح
أ
مــع التــراث ،والتصالح مــع الـ أـر�ي العام،
والتصالح مع العلم.
التصالح مع التراث
التراث في كل أ�مة هو روحها التي تســري
في مختلف جوانب حياتها ،وهو جذورها
التــي ال تك ــف عــن التمــدد علــى مــدار
وراقــا ناضــرة
تاريخهــا وتحوالتهــا ُلت ِزهــر أ� ً
ً
وثمارا يانعة.
و إ�ذا كانــت هذه هــي مكانة التراث في أ�ي
أ�مــة مــن أالمم ،فـ إـ�ن “التراث إالســامي”
هــو ذو مكانــة أ�شــد أو�عظــم عنــد أ�متنــا؛
ألن هــذا التــراث لــم يكــن ذا دور حاســم
في تشـ ُّـكل أالمة فحســب ،و إ�نما هو الذي
نش� مسيرتها..
صاغها أو� أ
فالعرب -وهم عماد أ�مة إالسالم -لم يكن
لهــم قبــل إالســام حضــور ُيذكــر ،وال آ�ثار
ُتشــهد؛ وكانوا في مرمى الطمع والتســلط
ممــن جاورهــم مــن الفــرس والــروم..
فلمــا جــاء إالســام أ�حياهــم مــن مــوات،
وجمعهــم من شــتات ،أو�قامهم من فرقة،
فبالســام ُعرفوا،
أو�عالهــم مــن خمــول! إ

وعليــه نهضــوا ،ومنه اســتمدوا حضورهم
وفاعليتهــم ..فـ إـ�ذا كانــت تصــح إ�ضافــة
“الســام” إ�لــى “التــراث” -وهــي إ�ضافــة
إ
َّ
القر�ن والسنة من
صحيحة إ�ذا فرقنا بين آ
جهــة ،وســائر العلــوم التــي نبعــت منهمــا
ّ
لنميــز
ودارت حولهمــا مــن جهــة أ�خــرى؛ ِ
بيــن النــص إاللهــي المقـ َّـدس ،والنــص أ�و
صحت
الفهــم البشــري غير المقــدس -إ�ذا َّ
هــذا إالضافة ،وقلنا “التراث إالســامي”،
فينبغــي أ�ن نعلــم أ�ن هــذا “التــراث”
بالنســبة ألمــة إالســام يحتل مكانــة أ�كبر
للمم
أو�هم من مفهوم “التراث” بالنسبة أ
أالخرى.
للســف ،جرى تشــويه كبير لتراثنا؛
لكن أ
بفعــل موجــات التغريب التــي حدثت في
القرنيــن أالخيريــن ،وانشــطار التعليــم
موجات ثقافية
وتدفق
ٍ
بيــن ديني ومدنيُّ ،
مختلفــة عبر الفضــاءات المفتوحة ..حتى
أر�ينــا االســتهانة بهــذا التــراث ،والتقليــل
مــن دوره أو�هميتــه؛ فضـ ًـا عــن القراءات
المغلوطــة التــي تمــت بحقــه ،مــن خــال
رؤيتــه ضمــن منظور ومســار يخــص تراث
آالخرين وقضاياهم ومعاركهم؛ أ�ي ضمن
رؤى إ�سقاطية واختزالية وعدائية..
ولهــذا نحــن بحاجــة للتصالــح مــع تراثنا،
و إ�دراك دوره الــذي اضطلــع بــه فيمــا
مضــى ،ويقــدر علــى أ�ن يضطلــع بــه أ� ًيضــا
ّ
نميــز فــي هــذا التــراث
فيمــا هــو آ�ت؛ أو�ن ِ
بيــن مــا هــو ثابــت ويحتفــظ بفاعليتــه،
ومــا هــو متغيــر وال يناســب حركــة الزمان
المتجــددة ..ممــا ينبنــي على إ�يمان راســخ
أب�ن رســالة إالســام هي كلمة هللا أالخيرة
للبشــرية ،ومنهجــه الــذي ارتضــاه لعباده
حتى قيام الساعة.
الر�ي العام
التصالح مع أ
ّ
ً
يعبــر عــن
إ�ذا كانــت النهضــة مســارا ِ
حركــة المجتمــع ككل ،وليــس عــن طبقة
مــن طبقاتــه ،وال فئــة مــن فائتــه؛ إف�ننــا
محتاجون إ�لى أ�ن نوسع القاعدة المشاركة
الر�ي
فــي هــذا النهوض؛ أو�ن نتصالــح مع أ
العــام؛ بمــا َيعنيــه ذلك من الشــفافية في
الحكــم ،والمســولية لــدى مــن يتصــدون
مواقــع القيــادة ،و إ�عالء المصلحــة العامة
علــى المصلحة الخاصة ،واحترام القانون
والمؤسســات ..فهــذه أالمور هــي الضامنة
بـ أـ�ال تخــرج حركــة المجتمــع عــن المســار
الصحيــح المطلوب ،وبـ أـ�ن تحقق النهضة
آالمال المرجوة منها.
وتدلنا تجارب أالمم على أ�ن إ�حراز التقدم
الحقيقي والدائم مرهون بمدى المشاركة
الواسعة الفاعلة التي تسهم فيه وتدعمه؛
أو�نــه ال يمكن الســير بالمجتمع إ�لى أالمام
تست�ثر فئة
بينما هو منقسم على ذاته ،أ�و أ
بزمام أالمر فيه.

والســام قد أ�رسى دعائم قيم المسوئلية
إ
وض ِمـ َـن
والشــفافية والعدالــة والمبــادرةَ ،
حقــوق الفرد والمجتمــع ..ثم ترك تنظيم
وي�لفونــه ،ممــا
ذلــك لمــا يرتضيــه النــاس أ
هــو متغير مع تغير الزمــان والمكان ..فال
ضيــر فــي أ�ي وســيلة يتخذهــا النــاس ،مــا
دامت هذه القيم محفوظة موفورة.
التصالح مع العلم
فــي الجانــب النظــري :ليس هنــاك كـتاب
رســالة ســماوية احتفــى بالعلــم ،مثــل
القـ آـر�ن الكريــم؛ فقد جعل القـ آـر�ن العلم
ـبيال لمعرفة هللا وخشيته ،أو�مر بالسير
سـ
فــي ًجنبــات الكــون ،وعــد الكــون ك ً
ـتابــا
منظورا تتكامل غايته مع َّالكـتاب َ َّ
ً
المنزل
واليــات فــي ذلــك معروفــة
المقــروء! آ
وكـثيرة.
وفــي الجانــب العملــي :قامــت الحضــارة
إالســامية على العلم ،ورفضــت الخرافة
والكهانة والشعوذة؛ بل نعت على الظن
ومحصت
بغيــر علــم ،والقول بــا دليــلَّ ،
موروثات أالمم الســابقة من علوم الفرس
واليونــان والهنــد ،أو�خضعتهــا للتجربــة
واالختبــار ،لن كـثيـ ًـرا منهــا كان ً
علمــا
أ
ًّ
نظريــا؛ إ�ذ لم يســتقر “المنهــج التجريبي”
إ�ال في ظالل الحضارة إالسالمية.
هــذه لمحة عن الموقف النظري والعملي
بالنســبة لرؤيــة الحضــارة إالســامية
للعلــم ..ثــم تتالــت أ�جيــال أو�زمــان أر�ينــا

وازدراء لقوانينه،
استخفافا بالعلم،
فيها
ً
ً
وركونا إ�لى الســحر والدجــل ،من ناحية..
ً
ـهاال في نقل نتائج العلم وثمراته،
واستسـ ً
أ�و قشــوره ،مــن ناحية أ�خــرى ..بحيث لم
نشــهد خطــوات جــادة الســتنبات حركــة
علميــة تقــوم علــى أ�ســس صحيحــة باقيــة
فاعلــة .وبالتالــي ،فرغــم كـثرة الشــهادات
العلميــة فــي مجتمعاتنــا ،لم َنجـ ِـن ثمرات
َ
ـوال في حياتنــا العلمية؛
ذلــك ،ولــم َنر تحـ ً
ومــا زلنــا -كمــا كشــفت أ�زمــة “كورونــا”
ً
مؤخرا -نع ِّلق أالبصار بما تنتجه المعامل
والمصانع لدى آالخرين!
والتصالــح مــع العلم يتطلــب أ�ن نزيد في
ميزانيــات البحث العلمــي ،ونوفر المناخ
ًّ
المناســب ًّ
ومعنويــا ،ونحافــظ علــى
ماديــا
الكـفــاءات المتميــزة حتــى ال تتحــول
إ�لــى “عقــول مهاجــرة” ..مــع تصحيــح
المفاهيــم المغلوطــة التي تحصر “العلم”
فــي المعرفــة الشــرعية ،وال تقـ ِّـدر علــوم
بالضافــة إ�لى اعتماد
الكــون كما ينبغــي ..إ
ً
“المنهــج العلمــي” أ�ســلوبا إلدارة مناحــي
الحيــاة المتعــددة ،بعيـ ًـدا عــن االرتجالية
والعشوائية.
بهذه الثالثية ،أ�عتقد أ�ننا نكون قد وضعنا
أ�قدامنــا علــى الطريــق الصحيــح ..نحــو
استئناف دورنا ومكانتنا الحضارية..
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رعاية األطفال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
بقلم :د .رشاد الشين
أ�طفالنــا فلــذات أ�كبادنــا ،أ�حبــاب ربنــا ،فــي حاجــة إ�لــى التنشــئة
علــى محبــة هللا ،واالرتباط ببيوت هللا تعالى؛ إف�نه من َّشــب على
شــيء شـ َ
ـاب عليه ،وتعويد الطفل على المسجد يحتاج إ�لى كـثرة
اصطحــاب ،و إ�لــى تحبيــب وترغيب وحســن معاملة مــن جمهور
المســجد ،ويــا َّ
حبذا لو يحمــل الكبار في جيوبهم بعض الحلوى،
يكافــون بهــا الصغــار علــى حرصهــم علــى المســجد ،وكذلــك
يحســنون اســتقبالهم ويالطفونهــم فــي الحديــث ،ويحاورونهــم
ّ
تنمــي ذكاءهــم مــن ناحيــة،
الحــوارات الجميلــة اللطيفــة ،التــي ِ
ُوتدخــل الســرور علــى قلوبهــم مــن ناحيــة أ�خــرى ،وتجعلهــم
يرتبطون بالمسجد ً
دائما.
الطفولــة هــي الطفولــة؛ بكـثــرة مشــاكلها أو�خطائهــا العفويــة
التلقائيــة ،ومــن واجــب الكبــار ُّ
تحمل مشــاكل الطفولــة التي قد
حيانــا في المســجد ،والتعامــل معها برفق ولين وحســن
تنجــم أ� ً
اســتيعاب ،وعــدم المبالغــة فــي تقديــس المســجد أ�كـثــر مما كان
يفعل رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم -الذي كان أالطفال من
كل أالعمار يحضرون إ�ليه ،فبين طفل رضيع في صحبة أ�مه ،أ�و
طفل �كبر في صحبة �بيه ،وكانت لهم مشــكالتهم التي َّ
يتحملها
أ
أ
يؤثــرون على خط
رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -بــل كانــوا ِّ
ســير الصالة ُويحدثون الضوضاء ويختصر رســول هللا -صلى هللا
عليه وسلم -الصالة عند سماع بكائهم ،بل ويصعدون فوق ظهر
ماما بالمسلمين،
رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم -وهو يصلي إ� ً
وكان يحملهــم رســول هللا -صلــى هللا عليه وســلم -أ�ثنــاء صالته،
بل وينزل رســول هللا -صلى هللا عليه وســلم -من على المنبر في
صالة الجمعة الســتقبال الحســن والحســين ،ويصطحبهم آالباء
لدروس العلم بالمسجد و ..و ..إ�لخ.
للطفــال كل الحضــور ،وكل االهتمــام ،وكل الرعاية ،وكل
كان أ
ُّ
التحمل لمشكالتهم في مسجد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
فمــا بالنــا نــرى بعــض آالبــاء يطــاردون أالطفــال فــي المســاجد،
ّ
الخ َناق
ويضيقون عليهم ِ
ويغلظــون التعامل معهم وينهرونهــمِ ،
كل صغيــرة وكبيــرة :ال تتحركوا ،ال تنطقــوا ،بل يقوم بعض
فــي ِّ
وطردهم من المســجد؛
للســف الشــديد بضرب أالطفــال ِ
آالبــاء أ
ويتعلــل البعــض بحديــث
َبدعــوى احتــرام المســجد وتقديســهَّ ،
ضعفه وهو" :جنبوا مســاجدكم صبيانكــم" وهو يتنافى مع
ثبــت ُ
الوقائع الصحيحة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ُ
حال ثيابهم إ�لى المسجد :
اصطحاب أالطفال الذين ال يعلم ُ
مــن عظمــة رســولنا الحبيــب -صلــى هللا عليــه وســلم -أ�نــه كان
يصطحــب الطفــل إ�لــى المســجد حتــى قبــل وصولــه إ�لــى سـ ِّـن
التحكــم فــي عمليــة إالخــراج ،وقــد أ�ورد إالمــام ابــن القيــم فــي
ُّ
كـتابــه( :تحفــة المــودود أب�حكام المولود) ًبابــا تحت عنوان( :في
جــواز حمــل أالطفــال فــي الصــاة و إ�ن لــم ُيعلــم حــال ثيابهم)..
ثبــت فــي الصحيحيــن عن أ�بي َقتــادة أ"�ن رســول هللا كان يصلي
بنت زينب بنت رســول هللا وهي ألبي العاص
وهــو حامـ ٌـل أ� َ
مامة َ
بــن الربيــع؛ فـ إـ�ذا قــام حملهــا ،و إ�ذا ســجد وضعهــا" ،ولمســلم
"حملها على عنقه".

ثــم يســتخرج مــن هــذه الحادثة خمســة أ�حــكام غير حكــم جواز
اصطحــاب وحمــل الرجــل للطفــل أ�و الطفلة في صــاة الجماعة
ماما:
في المسجد حتى لو كان إ� ً
-1وفيه رد على أ�هل الوسواس
-2وفيه أ�ن العمل المتفرق في الصالة ال يبطلها إ�ذا كان للحاجة.
بالطفال.
-3وفيه الرحمة أ
-4وفيه تعليم التواضع ومكارم أالخالق.
 -5وفيه أ�ن مس الصغير ال ينقض الوضوء.
وقــد كانــت الســيدة زينــب -رضــي هللا عنهــا -مريضـ ًـة وقــد يكون
فعــل رســول هللا -صلــى هللا عليه وســلم -من بــاب التخفيف عن
رحمة بها ،ويستفاد أ� ًيضا من
أ
المر�ة والرحمة بها ورعاية أ�طفالها ً
صط َحــب إ�لــى المســجد وليس
ت
ـى
ـ
ث
ن
ال
ـة
ـ
ل
الطف
ن
�
ـث
ـ
ي
الحد
هــذا
أ ُ َ
أ
الطفل الذكر فحسب.
أت�ثير أالطفال على خط ســير الصالة في مســجد رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم :
أ�ورد الحاكــم النيســابوري فــي المســتدرك علــى الصحيحين عن
عبــد هللا بــن شــداد بــن الهاد عــن أ�بيه رضي هللا تعالــى عنه قال:
صالتي
صلى هللا عليه وس َّــلم -في إ�حدى َ
خرج علينا رســول هللاَّ -
حامل الحسن أ�و الحسين ،فتقدم
النهار (الظهر أ�و العصر) وهو ٌ
صلــى هللا عليه
فوضعــه عنــد قدمــه اليمنــى ،وســجد رســول هللاَّ -
ـجدة أ�طالهــا ،فرفعت أر�ســي بيــن الناس ،إف�ذا رســول
وسـ َّـلم -سـ ً
صلــى هللا عليــه وس َّــلم -ســاجد ،و إ�ذا الغــام راكــب ظهــره،
هللاَّ -
صلــى هللا عليــه
فقعــدت ،فســجدت ،فلمــا انصــرف رســول هللاَّ -
وسـ َّـلم -قــال نــاس :يــا رســول هللا ،لقد ســجدت فــي صالتك هذه
يوحى إ�ليك؟!
يء أ�مرت به ،أ�و كان َ
سـ ً
ـجدة ما كنت تســجدها ،أ� َش ٌ
فقــال" :كل لــم يكــن ،ولكــن ابني ارتحلنــي ،فكرهــت أ�ن أ�عجله
حتى يقضي حاجته".
إ�زعــاج أالطفــال للمصلين في مســجد رســول هللا صلى هللا عليه
وسلم :
كان أالطفال يبكون في مسجد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
فــا ينزعــج لبكائهــم أ�و يطردهــم أ�و أي�مــر أالمهــات بعــدم إ�حضار
ً
للزعــاج ،أ�و أي�مر أالم التي يبكــي طفلها بمغادرة
أ�بنائهــن تجنبــا إ

شيئ
المســجد عند بكائه ..كال لم يفعل رســولنا الرؤوف الرحيم ً
ويقدر
مــن هــذه الغلظــة علــى إالطالق ،بــل كان يراعــي الصغــار ِّ
وجودهم ويختصر الصالة ويخففها من أ�جلهم.
أ�ورد إالمــام البخــاري فــي صحيحــه ًبابا بعنوان( :بــاب من أ�خف
الصــاة عنــد بــكاء الصبــي) ..عــن أ�نــس بــن مالك رضــي هللا عنه
أ�ن النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال " :إ�ني ألدخــل في الصالة
أو�نــا أ�ريــد إ�طالتها ،أف�ســمع بكاء الصبي ،أف�تجـ َّـوز في صالتي ،مما
وت�لمها
وجد أ�مه من بكائه" (وجد أ�مه :أ�ي حزنها أ
أ�علم من شدة ْ
لبكائه ،وهي شديدة الحب له).
النزول من على المنبر من أ�جل الطفل :
للمــام ابن حجر
ورد فــي فتــح الباري ،شــرح صحيــح البخاري ،إ
"و�مــا الفتنــة بالولــد فــورد فيــه مــا أ�خرجــه أ�حمــد
العســقالني :أ
أو�صحــاب الســنن وصححــه ابن خزيمــة وابن حبــان من حديث
بريــدة قــال "كان رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -يخطــب،
فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أ�حمران يعثران؛ فنزل
عــن المنبــر فحملهــا فوضعهمــا بيــن يديــه ،ثــم قــال :صــدق هللا
ورسوله :إ(� َّن َما أ� ْم َو ُال ُك ْم َو أ� ْو َال ُد ُك ْم ِف ْت َن ٌة).
هــذه أ�يهــا آالبــاء الفضــاء بعــض الوقائــع الثابتــة الصحيحــة عن
رعاية أالطفال في مسجد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -فهيا
لنعاملهــم برفــق وليــن ،ونتجنــب الغلظــة والشــدة؛ فليــس مــن
تقديــس المســجد اســتبعاد أالطفــال منــه أ�و منعهــم مــن إ�حداث
المشكالت فيه.
ُّ
بالطفــال واالهتمــام بهــم ورعايتهــم وتحمــل
ومــع االحتفــاء أ
مشكالتهم ال أب�س بتعليمهم آ�داب المسجد ،من الهدوء ،وخفض
الصوت ،وعدم الجري ،واحترام الكبار ،وعدم مزاحمتهم ،وترك
والنصات ..وهكذاْ ،قد َر المستطاع،
بالشياء ،إ
الشــجار والعبث أ
ُّ
ودون غلظــة أ�و شــدة ،حتــى يشــبوا فــي طاعــة هللا ،فيكونــوا مــن
الذين يظلهم هللا في ظله يوم القيامة؛ فعن أ�بي هريرة رضي هللا
عنه عن النبي صلى هللا عليه وســلم قال" :ســبعة يظلهم هللا في
ظله ،يوم ال ظل إ�ال ظله ،وعد منهم :وشــاب نشـ أـ� في عبادة هللا،
ورجل قلبه معلق بالمساجد" (متفق عليه).
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بسبب غياب أنظمة العزل الحراري..

َّ
العراقية ..بيئة جاذبة لألمراض
البيوت
دار السالم /بغداد
اذا مــا تســنت لك زيــارة احدى الــدول المتطــورة ،فعلى االرجح
لن يلفت نظرك االشــكال الهندســية والمعماريــة للمنازل هناك
وحســب ،بــل وســيثير انتباهــك عــدم فقــدان المبانــي والمنــازل
لحرارتها بسرعة كما هو الحال لدينا ،ويعزى ذلك لوجود انظمة
العــزل الحــراري ،التــي تتمتــع بهــا هــذه البنايــات التي توفــر بيئة
صحية للعيش فيها وتعد هذه االلية من الشروط الصارمة للبناء
هناك.
المهنــدس المعمــاري ســمام ســعيد الحاصــل علــى شــهادة
الماجســتير ،أ�عد دراســة مســتفيضة عــن هذا الموضــوع ،وطرح
تجــارب متعددة لنظام العزل الحــراري ،الذي تتبعه الكـثير من
دول العالــم المتقدمــة ومــن بينهــا دولــة االمــارات ،ومــن المثيــر
للجــدل ان هــذه آالليــة تغيــب تمامــا فــي العــراق ،بالرغــم مــن
االجواء البيئية المتطرفة في كـثير من االحيان.
االحتفاظ بالحرارة
المهنــدس ســمام يصــف اغلب البيــوت العراقية بالبيئــة الجاذبة
والمستقطبة لالمراض ،ويقول:
"نظرا لغياب الشــروط الصحيحة فــي المباني والمنازل العراقية
علــى عكــس دول الجوار والعالم المتقدمة ،فهذا ادى الى ســرعة
وســهولة فقــدان درجــة حــرارة الغرفــة ،اذا مــا انقطــع التيــار
الكهربائــي فيهــا ،على عكس المباني التي تتمتع بنظام العزل ،اذ
تبقى محتفظة بالحرارة لفترة من الزمن".
وثيقة مهمة
إ�حدى المدونات الهندسية االلكـترونية نشرت على موقعها وثيقة
مهمــة ،أ� َّعدت مــن قبل وزارتي االعمار واالســكان والتخطيط في
العــام  ،2013ركــزت علــى موضوعة العــزل الحــراري ،التي تعد
في الدول المتطورة من الشــروط الصارمة لمنح اجازات البناء،
ولكنهــا لــم تلق االصداء المناســبة واهملت ولم تنفذ ،على الرغم
من اهمية هذه االلية و قدرتها على الحد من تســرب الحرارة من
ش�ن
خارج المبنى الى داخله صيفا وبالعكس شتاء ،كما انه من أ
العــزل الحــراري ايضــا ان يوفــر ترشــيدا فــي الطاقــة الكهربائية،
فضــا عــن احتفــاظ المبنــى بالحــرارة لفتــرة معينة ،وايضــا يقلل
مــن اســتخدام اجهزة التكييف بنســبة كبيرة ،وكذلــك قدرة هذه
االنظمــة العاليــة علــى توفيــر الراحة بنســبة كبيرة للســاكنين في
المبنى.
االحتباس الحراري
ال يمكن إ�خفاء الكوارث البيئية التي عصفت بالكرة االرضية في
االعــوام المنصرمــة ،فالثورة الصناعية افرزت مشــكالت ال حصر
لها ،على الرغم من أ�نها واالبتكارات والتكنولوجيا منحتنا اجهزة
ومعــدات لتســهل الحيــاة وصعوباتها ،فــا يوجد منــزل اليوم وال
مؤسسة ال تمتلك اجهزة تكييف.
ويؤكد الخبير والناشــط البيئي احمد صالح "ان اجهزة التكييف

مصــدر مــن مصــادر انبعــاث الغــازات الدفيئــة ،التــي تتســبب
باالحتبــاس الحــراري ،وبالتالي تؤثر في المناخ بشــكل كبير ،في
حين من الممكن تقنين استخدامها ووضعها ضمن درجة حرارة
معتدلــة وهــي  22وبالتالــي االنبعــاث الحــراري ســيقل بشــكل
واضح".
مواد طبيعيةَّ
تشــير الدراســات العلميــة الــى وجــود انــواع مختلفــة مــن مــواد
العــزل ،منهــا ما هو حيواني كالصوف وشــعر الحيوانات ،واخرى
صناعيــة مثــل المطاط والبالســتيك الرغوي ،فضــا عن الصوف
الزجاجــي ،الــذي يعد مــن افضل االنواع المســتخدمة في انظمة
العــزل الحــراري ،ولكــن يميــل ذوو االختصــاص اليــوم الــى
اســتخدام المواد الصناعية ،فضال عن مادة الفلين الذي يالحظ
انــه االكـثــر اســتهالكا فــي الــدول ذات المنــاخ الحــار ،اذ يفضــل
استعماله بشكل كبير.
كلف اقتصادية
هنــاك اعتقــاد ســائد أ�ن توفير انظمة العزل الحــراري في المباني
والمنشـ آـ�ت الحيويــة ذو كلــف باهظــة ،فــي حيــن فنــدت التقاريــر
االقتصاديــة هــذا االمــر برمتــه ،اذ تبيــن ان التكلفــة ليســت كمــا
يعتقد.
الباحــث بالشــؤون االقتصاديــة الدكـتــور ليــث علــي يشــير الــى
"وجــود انــواع متنوعــة مــن المــواد العازلــة بكلــف اقتصاديــة
مختلفــة ،فهنــاك دول تســتهلك الصوف واخــرى المطاط ،فضال
عــن الفلين ،ويبقــى اختيار المادة العازلة خاضعا لعدة شــروط،
مــن اهمهــا الظــروف المناخية الي منطقــة ،والبالد اليــوم أب�مس
الحاجــة الــى تغييــر ثقافــة البنــاء ،فعوضــا عــن اختيار مــواد بناء

صلبــة جــدا مثــل االســمنت والطابــوق واســتبدالها بالخشــب
وغيرهــا ،وبالتالــي نضمــن امتصــاص الحــرارة بشــكل معتــدل،
وعدم فقدانها كليا بعد انقطاع التيار الكهربائي".
مواد جاهزة
ابتعدت اغلب دول العالم في الوقت الحاضر عن استخدام مواد
البنــاء الصلبة والقاســية جدا ،واســتعاضت عنهــا بتلك الصديقة
للبيئــة ويذكــر الدكـتــور ليــث علــي امثلة عــن دول متعــددة ،منها
ايطاليــا وســوريا وغيرهــا مــن البلــدان ،التي أ�خــذت باالبتعاد عن
المــواد التــي قــد تســبب الضــرر ألجوائهــا المناخيــة ،مبينــا "ان
انظمــة العــزل الحــراري ،اذا ما طبقــت محليا فســتكون فوائدها
كبيــرة جــدا ،وســتنعكس علــى قطاعــات البيئــة والكهربــاء ،ومن
مبان وســقوف جاهزة ،بمقدورها
التجارب الناجحة ايضا تصنيع ٍ
تقنيــن اســتهالك الكهربــاء بنســبة تصــل الــى  40بالمئــة ،وثبــت
علميا ان هذا النوع من المباني يوفر اجواء صحية مناسبة".
ثقافة
الناشــط البيئــي احمــد صالــح يــرى ضــرورة نشــر الثقافــة البيئيــة
وحــث االفراد على اســتهالك ،كل ما هو صديــق للبيئة واالبتعاد
عمــا يضرهــا ويؤثــر ســلبا فيهــا ،وبالتالــي ضــرورة تشــجيع انظمــة
العــزل الحــراري وتوفيرهــا فــي المبانــي والمؤسســات والمنــازل
كافــة لتقليــل درجــات الحــرارة التي قد تصل صيفا الــى أ�كـثر من
نصف درجة الغليان.
ويشــاطره الـ أـر�ي الباحــث االقتصــادي الدكـتــور ليث علــي ،الذي
يحــث علــى تصنيع المواد العازلــة للحرارة داخــل البالد ،ويؤكد
وجود االمكانيات لنجاح هكذا نوع من المشاريع.
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درجال :األتمتة أولى خطوات إيقاف نزيف
الفساد اإلداري والمالي

دار السالم /بغداد
أ�كــد وزيــر الشــباب والرياضــة عدنــان درجــال ،أ�ن
الرقمي(التمتــة) ،أ�ولــى خطوات
العمــل باالقتصــاد
أ
إ�يقاف نزيف الفســاد إالداري والمالي .وقال درجال
فــي بيــان إ�ن "الــوزارة سـ ُـتدخل خــال شــهر العمل
باالقتصــاد الرقمــي( أالتمتــة) وكل شــيء ســيكون
إ�لكـترونيـ ًـا وســيتم الســيطرة علــى كل أالمــور وفــق

نظــام أالتمتــة" .واوضــح أ�ن "قاعــة البولينــغ علــى
ســبيل المثــال ســيتم إ�دارتهــا إ�لكـترونيـ ًـا ومنتديــات
الشــباب والمنشـ آـ�ت الرياضية أالخرى سيتم إ�دخال
نظــام العمــل االلكـتروني لها ،وبالتالــي تنظيمها من
خــال التحــول الــى االقتصــاد الرقمــي ان شــاء هللا
خالل الشهر القادم ،وهذا ُيعد � ً
نجازا للوزارة تحقق
إ
في مدة قياسية مقارنة بالوزارات أالخرى".

عالء كاظم يحدد موعد مغادرته لألنيق
دار السالم /بغداد
حــدد رئيــس نــادي الطلبــة
عــاء كاظم ،موعــد مغادرته
لمنصبه كرئيس لـ"االنيق".
وقــال كاظــم" ،لــن ارشــح
مجددا لرائســة نادي الطلبة
ً
فــي المســتقبل القريــب،
ساســتمر حتــى انهــي عملــي
للنيق".
كرئيس أ
واضــاف "ســاترك النــادي
ســنة  2022بعــد انتهــاء
المــدة القانويــة للهيئــة
إالداريــة وبعدهــا ســاكون
خارج اسوار النادي".

رسميًا ..أمانة بغداد يظفر بخدمات
مهاجم العهد اللبناني

دار السالم /بغداد
توصـ َـل نــادي امانــة بغــداد إ�لــى
ـاق رســمي يقضــي بضــم مهاجــم
اتفـ ٍ
المنتخــب اللبنانــي وفريــق العهــد،

محمــد قــدوح ،إ�لــى الفريــق أالول
بكــرة القــدم لتمثيلـ ِـه فــي منافســات
الموســم الحالــي ،فــي إ�طــار تعزيــز
ـال
القــدرة الهجوميــة للفريــق .وقـ َ

رئيــس نــادي أ�مانــة بغــداد ،فــاح
منــدب المســعودي فــي بيــان إ�ن
"قدوح أ�صبح العبا في صفوف أ�مانة
بغداد بعد أ�ن وقع عقدا رسميا لمدة
ضاف المسعودي
خمســة أ�شــهر" .أو� َ
ان "قــدوح يعــد مــن المهاجميــن
المميزيــن ،وسيشــكل وجــوده قــوة
حقيقيــة في الخط أالمامــي لـ “كـتيبة
أ�ســود العاصمــة" ،بعــد أ�ن قــدم
مستويات فنية عالية مع فريق العهد
في الــدوري اللبنانــي ،وحصوله على
وصافة الهدافين برصيد  7أ�هداف".

مدرب اجنبي لتايكواندو العراق
في التصفيات المؤهلة لألولمبياد
دار السالم /بغداد
قــدم االتحــاد العراقــي
طلبا الى وزارة
للتايكوندوً ،
الشــباب والرياضــة مــن
اجــل التعاقــد مــع مــدرب
أ�جنبــي فــي التصفيــات
آالسيوية المؤهلة
للولمبياد وبطولة اسيا.
أ
وبحســب طلــب رئيــس
االتحــاد ابراهيــم جبــار
شــنين ،فـ إـ�ن االتحــاد
طلــب مــن الــوزارة مبلــغ
 24الــف دوالر مــن اجــل
اتمــام التعاقــد مــع المدرب
االجنبــي لغــرض تطويــر
الالعبيــن فــي بطولــة آ�ســيا
وتصفيــات آ�ســيا المؤهلــة
للولمبياد.
أ

وفــي المقابل وافقت وزارة
الشــباب والرياضــة علــى

للســراع
صــرف المبلــغ إ
بالتعاقد مع المدرب.

نادي النجف يعلن عن
مدربه الجديد

دار السالم /النجف
اعلــن نــادي النجــف الرياضــي ،تســمية
مدربا لفريق كــرة القدم
هاتــف شــمران ً
بالنــادي .وذكــر النــادي فــي بيــان ان
"الهيئة إالدارية لنادي النجف االشرف
الرياضــي قــررت تســمية الكابتن هاتف

شــمران مدربا لفريق كــرة القدم أالول،
مضيفا
خلفا للمســتقيل حســن احمد"،
ً
ان "شــمران يســاعده الكباتــن ماجــد
نجم وجاســب ســلطان وحيــدر عبودي
وهادي جابر مدربا لحراس المرمى".

16

األخـــيرة

الخميس

العدد  1 /1566جمادى اآلخرة  1442هـ  14 /كانون الثاني  2021م

كذبات غيرت مجرى األحداث بعضها حول النصر إلى هزيمة

نشرت مجلة "ريدرز دايجست" أالمريكية تقريرا سلطت من
خالله الضوء على أ�كبر أالكاذيب التي صنعت التاريخ.
حداثا
�
وقالــت المجلــة ،في هذا التقرير إ�ن إالنســانية شــهدت أ ً
كانت قائمة على مجرد أ�كاذيب وعمليات احتيال ومكائد.
وفيما يلي أ�شهر تلك أالكاذيب:
أ•�زمة الصواريخ الكوبية
ذكــرت المجلــة أ�نه رغــم أت�كيدات االتحاد الســوفيتي أب�نه كان
يرســل أ�ســلحة دفاعية إ�لــى كوبا فقط ،إ�ال أ�ن نوايــاه الحقيقية
كانــت تتمثــل فــي زرع قذائــف فــي الجزيرة .وفي  14تشــرين
أالول /أ�كـتوبــر مــن ســنة ُ ،1962كشــفت نواياهــم الحقيقيــة
عندمــا رصــدت طائــرة تجســس أ�مريكيــة مــن طــراز يــو2-
القذائــف وصــورت العديــد مــن الصواريــخ التي وقــع إ�دخالها
خلسة إ�لى كوبا .في  22تشرين أالول /أ�كـتوبر ،أ�خبر الرئيس
جــون كينيــدي العالــم أ�ن الســوفييت لديهــم صواريــخ قادرة
علــى حمــل رؤوس حربيــة نوويــة علــى بعد  90ميــا فقط من
الســاحل أالمريكــي .وقــد حــاول االتحــاد الســوفيتي إ�خفــاء
مواقــع الصواريــخ باســتخدام العــوازل والشــباك والطــاء
والوحل ،لكن محاوالتهم للسيطرة على الوضع كانت فاشلة.
بعد ستة أ�يام ،أ�مر الرئيس بفرض حجر صحي على كوبا حتى
قام السوفييت بتفكيك صواريخهم و إ�زالتها على الفور .وبعد
مــداوالت ضاريــة ،وافــق الزعيــم الروســي نيكيتا خروتشــوف
أ�خيرا على الشروط أو�عاد الصواريخ إ�لى روسيا.
•فك الشيفرة اليابانية في الحرب العالمية الثانية

ليست كل أالكاذيب سيئة .يمكن لبعض أالكاذيب أ�ن تعمل
يتعلق أالمر بالفوز في الحرب .خالل
لصالحك ،خاصة عندما ّ
الحــرب العالميــة الثانيــة ،لــم يتمكــن أالمريكيــون مــن فــك
الشــيفرات المســتخدمة فــي تقاريــر االســتخبارات العســكرية
اليابانيــة التــي اعترضتهــم ،وخاصــة شــيفرة أ"�ي أ�ف" ،التــي
تشير إ�لى موقع الهجوم البحري المخطط له من قبل اليابان.
وقــد اعتقــد خبــراء االســتخبارات العســكرية أالمريكيــة أ�ن
شــيفرة أ"�ي أ�ف" يمكن أ�ن تشــير إ�لى ميدواي ،ألن اليابانيين
يميلــون إ�لــى تحديد شــيفرة أ"�ي" لمواقع جزر هاواي ،كما بدا
أ�ن ميدواي كانت خيارا منطقيا لهدف اليابان التالي.
لهــذا الســبب ،قــرر أالمريكيــون اختبــار نظريتهــم مــن خالل
إ�رســال رســالة مــزورة مشــفرة ،زعمــوا فيها أ�ن محطــة تقطير
الميــاه العذبــة فــي ميــدواي كانــت معطلــة وتحتــاج إ�لــى مياه
عذبــة .وبعد فترة وجيزة من إ�رســال الرســالة ،جــاء في تقرير
استخباراتي ياباني وقع اعتراضه أ�ن أ"�ي أ�ف ينقصه الماء".
وهكــذا أ�كــدت كذبتهــم البيضــاء فرضيتهــم .وقــد اســتخدمت
الواليــات المتحــدة معلوماتهــا المكـتشــفة حديثــا للتحضيــر
لهجــوم علــى ميــدواي وحققــت نصــرا كبيــرا ســاعد أ�مريكا في
النهاية على الفوز في الحرب العالمية الثانية.
•فضيحة ووترغيت
فــي أ�يــار /مايــو  ،1972اقتحــم خمســة رجــال مقــر اللجنــة
الوطنيــة الديمقراطيــة فــي مبنــى ووترغيــت فــي واشــنطن
العاصمة لوضع أ�جهزة تنصت على هواتف المكاتب ،وسرقة
وثائق سرية ،ثم تم القبض عليهم بعد شهر في عملية اقتحام
ثانيــة .اكـتشــفت الســلطات الحقا أ�ن الرجــال كانوا جزءا من
حملة إ�عادة انتخاب الرئيس ريتشــارد نيكســون ،الذي بدوره
نفى تورطه في الفضيحة.
لكــن بعــد إ�عــادة انتخــاب نيكســون لواليــة ثانيــة ،كشــفت
صحيفــة "واشــنطن بوســت" عــن تســتر الرئيــس علــى جرائم
ووترغيــت بفضــل مخبــر مجهــول مــن مكـتــب التحقيقــات
الفيدرالــي .وبذلــك ،أ�صبــح نيكســون أ�ول رئيــس أ�مريكــي
يستقيل من منصبه في  9آ�ب /أ�غسطس .1974

•فريق أ�لترا
أ�ثنــاء الحرب العالمية الثانيــة ،كانت دول الحلفاء في حاجة
ماســة لفــك شــيفرة " إ�نيغمــا" النازيــة ،إليقــاف الغواصــات
أاللمانيــة التــي كانــت ُتغــرق الســفن التجاريــة التــي تجلــب
والمــدادات مــن أ�مريــكا الشــمالية إ�لــى
الطعــام والنفــط إ
إ�نجلتــرا .وفــي حزيــران /يونيو  ،1941قام علمــاء الرياضيات
البريطانيــون ،بمــن فيهــم آ�الن تورينــج (رائــد فــي مجــال
الحوسبة) ،بفك الشيفرة .منذ ذلك الحين ،استخدم مشروع
اســتخبارات الحلفاء "�لترا" عددا ً
كبيرا من الرســائل الملفقة
أ
ً
إلبعــاد أاللمان عن مســارهم ،وكان ســببا فــي انتصار الحلفاء
في الحرب العالمية الثانية.
•الدعاية النازية
كانــت أ�كاذيــب أ�دولــف هتلــر ودعايتــه النازيــة قائمــة علــى
الخــوف والكراهيــة والتالعب الجماعي ،حيث ّ
صور الشــعب
اليهــودي بمثابــة عــدو لجميــع طبقــات المجتمع .وفــي أ�عقاب
التداعيــات المروعــة للحــرب العالميــة أالولــى فــي أ�لمانيــا،
والقليميــة القاســية ،وتضخــم
مثــل التعويضــات النقديــة إ
العملــة أاللمانيــة ،وانتشــار الفقــر والبطالــة ،كان المواطنون
أاللمانيــون فــي حالــة يائســة يســهل اســتغاللها لنشــر خطاب
الكراهية ،والتسبب في عواقب مروعة ،ومقتل ما ال يقل عن

 17.6مليون شخص.
• كارثة تشيرنوبيل
فــي  26نيســان /أ�بريــل  ،1986أ�دى انفجــار محطــة للطاقــة
النوويــة فــي تشــيرنوبيل ،أ�وكرانيــا ،إ�لــى تعريــض المالييــن
للشــعاع .ولــم تســتطع الســلطات الســوفيتية البــدء فــي
إ
إ�خــاء الســكان مــن المــدن المجــاورة إ�ال بعــد يــوم كامل من
وقــوع الحادثــة ،بل أو�خفت حجم الحادثة وعواقبها الصحية
الضــارة عــن كل مــن االتحــاد الســوفيتي والعالــم .وبعد مرور
 18يومــا ،قــام الســكرتير العــام للحزب الشــيوعي الســوفيتي
ميخائيــل غورباتشــوف باالعتــراف أ�خيـ ًـرا لالتحــاد الســوفيتي
ودول أ�خــرى بمــدى فظاعــة االنفجار وتداعياته على الســكان
القريبيــن .لــم يتعــرض الســكان فــي المناطــق الملوثــة إ�ال
لمستويات ضئيلة من إالشعاع ،وتم عالج معظم المصابين
بنجــاح ،ولكــن المخاطــر الصحيــة الناجمــة عــن إالشــعاع ال
ووفقــا للجنــة التنظيميــة النوويــة
تظهــر إ�ال فــي المســتقبلً .
أالمريكيــة ،لــم ُتظهــر أالدلــة ســوى صلــة قويــة بيــن الحــادث
والزيادات في ســرطان الغدة الدرقية ،ولكن قد ُتعزى بعض
الوفيات الناجمة عن الســرطان إ�لى تشــيرنوبيل ،خاصة بين
صفوف عمال الطوارئ وجميع أالشــخاص الذين شــاركوا في
والشخاص الذين يعيشون في مناطق ملوثة.
عملية إالجالء أ

