
الحزب اإلسالمي:
اجراء االنتخابات مسؤولية وطنية واجبة التنفيذ وضمان 

نزاهتها ال يقل أهمية عن ذلك
دار السالم/ بغداد

شدد الحزب اإلسالمي العراقي، على ان االلتزام بإجراء االنتخابات 

جيل موعدها  ن تاأ يمثــل مســؤولية وطنية واجبة التنفيذ، مضيفــًا باأ

و  اأ مماطلــة  دون  والنهائــي  خيــر  االأ يكــون  ن  اأ ينبغــي  جــرى  الــذي 

تسويف.

ان  الخصــوص،  بهــذا  صــدره  اأ فــي تصريــح صحفــي  الحــزب  وبيــن 

مطالب العراقيين، وفي مقدمتها اجراء االنتخابات المبكرة، تمثل 

اولوية وسبياًل لإلصالح الذي ننشده جميعًا بعد هذه السنوات من 

المعاناة والعجز المستمر في تحسين واقع ابناء شعبنا.

وتابــع: ان الحــزب ســوف يتابــع جــدول العمليــات الــذي صــدر مــن 

قبل المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات، وان يتم تنفيذه ضمن 

التوقيتات التي تم تحديدها.

همية عن االلتزام  كمــا نبــه إلــى ان ضمــان نزاهة االنتخابات ال يقــل اأ

باجرائهــا، فبــدون ذلــك ســيبقى الحــال علــى مــا هــو عليه، وســيعاد 

خر، مطالبًا باعتماد البطاقة البايومترية  المشهد المؤسف يومًا بعد اآ

مد، واجراء العد والفرز اليدوي  حصرًا والغاء االلكـترونية قصيرة االأ

ممي والدولي عليها، فذلك  في مراكز االقتراع،  وتوفير االشراف االأ

و تزوير. وحده الكـفيل بنجاحها دون تالعب اأ

من االقليم

04

ماليــة كوردســتان تقطــع 
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االفتتاحية

كتبها: المحرر السياسي
العراق وتفعيل عالقاته الخارجية 

قبــل شــهر قــام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيــارة الى تركيا ولقي 

فيهــا حفــاوة  كبيــرة نــادرًا مــا نالهــا احــد مــن زوارهــا، وكان واضحــًا ان 

تركيا ارادت من خاللها  التعبير  عن عظيم اهتماها بالعراق وحرصها 

علــى تطويــر العالقــات معه، وترتــب على هذا اللقاء اتفاقات ومشــاريع 

مشتركة عديدة في قطاع النقل والنفط والمياه.

التركــي  الدفــاع  وزيــر  زار  الثنائيــة  للعالقــات  وتعزيــزًا  يوميــن  وقبــل 

العــراق ايضــًا، ونرجو ان تكون تلقى زيارته نجاحًا يوازي نجاح زيارة 

الكاظمي.

ن العراق يحتل موقعا هامًا ومتميزًا في المنطقة، وتجد  يعلم الجميع اأ

دول المنطقــة ان ال غنــى عــن ان تكــون لهــا عالقــة وثيقــة معــه، ولكن 

المشكلة لطالما كانت في الكيفية التي يتعامل بها العراق مع محيطه 

وتذبــذب  سياســاته مــن اقصــى اليمين الى اقصى اليســار فــي عالقاته،  

بينمــا نجــد ان غالــب الــدول المحيطــة بــه لهــا سياســاتها، وكل ما على 

العــراق اســتيعاب حاجاتها وتحدياتهــا والتعامل معها بكـفاءة وبحكمة 

وعدم االنجرار الى سياسات ال تراعي حقوق الجيرة.

نرجــو ان تتعــزز عالقــات العــراق مع تركيا وهو البلــد الذي حقق نتائج 

مهمــة وعبــر ســنوات قليلــة فــي تطويــر االقتصــاد والتكنلوجيــا وتعزيــز 

مكانته الدولية.

وبالقــدر الــذي نتفــاءل بخطــوات الحكومــة العراقيــة فــي عالقاتهــا مــع 

مــل ان تحــذو مثــل ذلــك مــع كل دول الجــوار االخــرى دون  تركيــا، ناأ

والتعــاون  الوطنيــة  الســيادة  مقومــات  تترســخ  وبالتالــي  اســتثناء، 

االقتصادي والثقافي بما يتناســب مع طبيعة االمتداد البشــري للعراق 

في القومية والنسب والدين مع  كل دول الجوار من حوله.
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لــى المقبرة.. فرضوا  لــم يوافقوا لنــا على الذهاب اإ

ليهــا، حتــى  منيــًا ومنعونــا مــن الوصــول اإ طوقــًا اأ

منعــوه.  ايضــًا  الجانبــي،  الطريــق  فــي  المــرور 

والده في  حــد اأ يقــول ذلــك رجل خمســيني، فقد اأ

تنظيــم  اجتيــاح  بــان  اإ الديــن،  محافظــة صــالح 

داعش االرهابي للمدينة.

بو علي )52 عامًا( خالل حديثه،  يضيف، الحاج اأ

ت القضيــة، عندمــا دخــل التنظيــم االرهابــي  بــداأ

المجموعــات  لكــن  وخرجنــا،  المحافظــة،  لــى  اإ

المســلحة، التي لم نعرف هويتهــا اقتادت الكـثير 

غلبهم من الشباب ووعدونا  من الرجال حينها، واأ

عادتهم، لكننا انتظارنا طال سبع سنوات”. باإ

مؤسســة  مثــل  بــواب،  اأ عــدة  طرقنــا  ويتابــع: 

نسان، وغيرها من  الشــهداء، ومفوضية حقوق االإ

والدنا، لكن الكل  ن اأ دوائر الدولة، والنواب، بشاأ

ن. يعد بشيء، ولم نر شياًئ لغاية االآ

عرف  بو علي: ال اأ ن المقبرة الجديدة، يقول اأ وبشاأ

ن نجد جثث  مل بــاأ حزن، فهناك اأ م اأ فــرح اأ هــل اأ

والدنــا، في تلك المقبرة، وفي نفس الوقت نحن  اأ

نهم  مــل اأ ننــا نعيــش علــى اأ خائفــون مــن ذلــك، الأ

ن، لكن في المحصلة ما جرى هو  حياًء لغاية االآ اأ

ليها. حد من الوصول اإ ي اأ تطويق المقبرة، ومنع اأ

رفات العشرات من المدنيين

بلــدة  لعشــائر  بيــان  علــن  اأ الماضــي،  ربعــاء  واالأ

ســحاقي العثور على مقبرة جماعية تضم رفات  االإ

العشــرات من المدنيين، قبل الكشــف عن مقابر 

ولى المكـتشفة. خرى مجاورة للمقبرة االأ اأ

نســان في  والســبت، قــال بيــان للجنــة حقــوق االإ

برياء في   ن مــا تعرض لــه المدنيــون االأ البرلمــان اإ

عدام ميدانية لمائت  سحاقي من عمليات اإ بلدة االإ

نســان،  الضحايــا انتهاك صريح لمبادئ حقوق االإ

التــي كـفلهــا الدســتور العراقــي في ضمــان حقوق 

فــي  العراقــي  للمواطــن  مــن  االأ وتوفيــر  نســان  االإ

نحاء البلد. جميع اأ

ال  بريــاء  االأ المواطنيــن  رواح  اأ ّن  اأ وضحــت  واأ

ن ُيعاقب الجناة  ن تذهب ســدى، وال بــد اأ يجــب اأ

التــي  البشــعة  الجريمــة  هــذه  عــن  والمســؤولون 

منية  جهزة االأ بناء بلدنا، مطالبة االأ ارتكبــت ضد اأ

والســلطات المعنية بفتح تحقيق عاجل لكشــف 

لــى القضــاء  مالبســات الحادثــة وتقديــم الجنــاة اإ

العادل.

لف مختطف كـثر من 25 اأ اأ

كـثر من  لــى وجــود اأ وتشــير بيانــات غير رســمية، اإ

لــف مغيــب فــي المحافظــات التــي اجتاحهــا  25 اأ

كـثــر  داعــش شــمال وشــمال غــرب بغــداد منهــم اأ

مم المتحدة  من 12 الفا مسجلين في مفوضية االأ

نــزوح  بســبب  تســجيلهم  يتــم  لــم  مــن  ومنهــم 

و تغييبهــم، منهــم 10 االف مغيــب في  عوائلهــم اأ

محافظة صالح الدين، بينهم 4 االف مسجل في 

مم المتحدة. مفوضية االأ

ناحيــة  مــن   1200 كالتالــي:  هــؤالء،  ويتــوزع 

فــي  و2000  مكيشــيفة  فــي  و100  االســحاقي 

ســامراء و 160 فــي يثــرب و1000 في محيط بلد 

نبــار منهــم  و1800 فــي الموصــل و4700 فــي االأ

كـثــر من 2000  2000 فــي مجــزرة الصقالويــة واأ

كـثر مــن 250 في حزام  بالحويجــة فــي كركــوك واأ

بغداد .

مــن ناحيتــه؛ كشــف النائب عــن محافظة صالح 

اتفــاق  عــن  الجبــارة،  حســين  جاســم  الديــن 

جــرى مــع نائــب رئيــس مجلــس النــواب لكشــف 

الحقيقيــة  االعــداد  واحصــاء  المفقوديــن  مصيــر 

للمفقودين.

علــن الجبــارة فــي تصريــح صحفــي، عــن خطــة  واأ

اعــداد  الحصــاء  وعشــائرية  نيابيــة  ومســاع 

الديــن  صــالح  فــي  والمغيبيــن  المفقوديــن 

الملــف  هــذا  لحســم  المحــررة  والمحافظــات 

االنســاني الــذي خلف تبعــات ونكبــات اجتماعية 

سيئة.

ن حســم ملف المفقودين يحظى  وقال الجبارة؛ اإ

ولويــة لــدى البرلمــان العراقــي ويولــي اهتمامــا  باأ

كبيــرا، مؤكــدا ان الجميع عازم على حســم مصير 

وانصــاف  هلهــا  الأ الحقــوق  عــادة  واإ المفقوديــن 

جميع الضحايا.

سماء باالأ

وبحســب بيــان، جمــع مــن شــيوخ عشــائر صالح 

نــه تــم العثــور علــى مقبــرة جماعيــة في  الديــن، فاإ

ناحيــة االســحاقي الجزيــرة جنوب مدينــة تكريت 

تضــم  وهــي  جالــي  بمنطقــة  المحافظــة  عاصمــة 

العشــرات مــن جثــث المغيبيــن فــي فتــرة تحرير 

رهابــي  االإ داعــش  تنظيــم  احتــالل  مــن  مناطقنــا 

فــي العــام 2014 وقــد قامــت القــوات الماســكة 

هالي مــن حفر المقبــرة والبحث  رض بمنــع االأ لــالأ

والدهــم المغدوريــن خوفــا مــن فتــح ملــف  عــن اأ

المختطفين والمغيبين قسريا.

صدار قرار  نــه بعد الضغط تــم اإ ضــاف البيــان، اأ واأ

من قبل القاضي بمفاتحة دائرة مؤسسة الشهداء 

فــي مدينــة بلــد لغــرض مفاتحــة مفوضيــة حقــوق 

حمــر والمنظمــات  نســان ومنظمــة الصليــب االأ االإ

ن لغــرض حفــر المقبــرة  المختصــة فــي هــذا الشــاأ

والتعــرف علــى الجثــث او مــن خــالل فحــص دي 

ن دي. اأ

ن المعلومــات المتوفــرة عــن هــذه  لــى اأ شــاروا اإ واأ

لى العوائل  الجثث المكـتشــفة في المقبرة تعود اإ

المغيبة قســريا من قبل الجماعات الخارجة على 

القانــون حيــن قامــت فــي 25 مايــو عــام 2015 

واعتقــال  الجزيــرة  فــي  الخاطــر  قريــة  بمداهمــة 

دهم وســعد وســعدون  والده اأ عوض علي خاطر واأ

والده هشــام وســعد وعلــي ابراهيم  علــي خاطــر واأ

والده حســين وعبــاس وســعد ابراهيــم  خاطــر واأ

علــي خاطــر ولفتــة عبــاس جــراد وحمــاد عبــاس 

جــراد وخليفــة محمــد جــراد ، كما تــم اخذ خمس 

ب موديــل حديث ثم تم بعد  ســيارات نــوع بيك اأ

هالي من مناطقهم. ايام تهجير االأ

غضب شعبي في المحافظات المحررة .. مقابر 
جماعية بالجملة وعوائق سياسية لفتحها
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الموازنة تنفجر داخل مجلس النواب 

وتشكيل ثالث لجان فرعية إلطفائها
دار السالم/ بغداد

تشــهد حــوارات البرلمــان، خالفــات حــادة ومعقــدة، 

ن الموازنة المالية، فيما تجري محاوالت لتشكيل  بشاأ

لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة لبحث الفقرات 

حــدة  فيــه  تصاعــدت  وقــت  فــي  وتعديلهــا،  الخالفيــة 

طراف سياسية على  الرفض وسقف الشروط من قبل اأ

تمرير الموازنة.

نف مجلــس النــواب، الثالثــاء، جلســته الرابعــة  واســتاأ

المجلــس،  لرئيــس  ول  االأ النائــب  برائســة  والثالثيــن 

حسن الكعبي.

عالميــة لمجلــس النــواب فــي بيــان  وذكــرت الدائــرة االإ

نف  ن “مجلس النواب اســتاأ “النور نيوز”، نســخة منه اأ

جلســته المفتوحة برائســة نائــب االول لرئيس مجلس 

النواب حسن الكعبي”.

مشاكل ومعوقات

قــرار الموازنــات فــي العــراق، يمثــل  اإ ن  وعلــى رغــم اأ

ن  ال اأ زقــًا وصداعــًا دائمــًا لمجلس النــواب، كل عام، اإ ماأ

ة  جنــدة النــواب المجلــس معباأ العــام الحالــي، كانــت اأ

تي من قبل  نها تاأ بالخالفــات حيــال الموازنة، خاصة واأ

حكومة، تواجه معارضة برلمانية شرسة.

ن  اإ قــال  الخالــدي،  محمــد  البرلمــان  فــي  النائــب 

ن الموازنــة،  “الخالفــات داخــل المجلــس كـثيــرة بشــاأ

لــى 20 قضيــة، كان فيها جــدااًل وخالفًا،  وتصــل ربمــا اإ

رســلت الموازنــة، بطريقــة غيــر  ن الحكومــة اأ بســبب اأ

مالئمــة، ولــم تكــن تلــك الموازنــة مكـتملــة، وتضمنت 

بعــض الكـثيــر مــن المســائل الجدليــة، التــي يقــع علــى 

مرها”. عاتق مجلس النواب حّلها والبت في اأ

ن هنــاك اعتراضــات كـثيــرة مــن  ضــاف الخالــدي، اأ واأ

قبل بعض النواب على واقع الموازنة، وهو ما سيؤخر 

و نجري عليها  لى الحكومــة، اأ تمريرهــا، وربما ســتعود اإ

تعديــالت كبيــرة، فمثــاًل لــم تتمكن الحكومــة من حل 

الوضــع  وتوظيــب  كردســتان،  قليــم  اإ مــع  الخالفــات 

ن حصتهــم فــي الموازنــة، فضــاًل وجود  القانونــي، بشــاأ

الموازنــة فيهــا فســاد مالــي كبيــر،  فــي  كـثيــرة  بــواب  اأ

ن نوقف مثل ذلك، فالوضع ال يتحمل  وهــدر، وعلينــا اأ

خــرى، علينــا تمويلهــا، تتعلــق  عبــاًء ماليــة اأ ، وهنــاك اأ

بقوت الشعب.

ويؤشــر اقتصاديــون، وجــود عجــز كبيــر فــي الموازنــة، 

ن  الأ عائــد  وهــذا  حقيقيــة،  وغيــر  بهــا  مبالــغ  رقــام  باأ

هملــت الســعر الحقيقــي لبرميل النفط  وزارة الماليــة اأ

الرقــم  تضــع  لــم  نهــا  اأ كمــا   ، خــر  اآ ســعرًا  وافترضــت 

الحقيقــي لعــدد الصــادرات اليومية مــن النفط، حيث 

لــف برميــل يوميا  تضمنــت الموازنــة 3مالييــن و250 اأ

ن العراق يصــدر 3 ماليين و500 الف  وفــي الحقيقــة اأ

برميل يوميا.

وتضمنت الموازنة كذلك، 27 ترليون دينار مخصصة 

للمشــاريع االستثمارية، وسط تســاؤالت للحكومة عن 

كيفيــة تمويلهــا فــي ظــل انخفــاض االيــرادات النفطيــة 

وغير النفطية.

المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي

بــرز المســائل الخالفيــة، هــي قضية المفســوخة  ومــن اأ

عقودهــم فــي الحشــد الشــعبي، حيــث اكــد النائب عن 

ن مشروع قانون الموازنة  تحالف الفتح فاضل جابر، اأ

االتحاديــة لعام 2021 لــن يمرر داخل مجلس النواب 

بنــاء  اأ مــن  عقودهــم  المفســوخة  فقــرة  تضميــن  دون 

الحشد الشعبي.

ن بنود مشروع قانون  وقال جابر في تصريح صحفي: اإ

للقــراءة  ســيعرض   2021 لعــام  االتحاديــة  الموازنــة 

الثانية داخل مجلس النواب وسيتم تعديل جملة من 

برز تلك الفقرات هو ســعر  ن اأ لــى اأ الفقــرات فيــه الفتًا اإ

صرف الدوالر والضريبة على راتب الموظفين.

فقــرة  تضميــن  دون  تمــرر  لــن  الموازنــة  ن  اأ ضــاف  واأ

اعــادة مفســوخة عقودهــم مــن ابناء الحشــد الشــعبي، 

فضال عن توســعة الرقعة للمشــمولين بشبكة الحماية 

مــن  وقتــا  خذ  ســتاأ الموازنــة  ن  اأ مبينــًا  االجتماعيــة، 

النقاش داخل البرلمان قبل عرضها للتصويت.

قليم مشكلة االإ

قليــم كردســتان، عامــاًل، داخل  كمــا تبــرز االزمــة مــع اإ

كــد عضــو مجلــس النواب  الموازنــة المفخخــة، حيــث اأ

ن مشــروع قانون الموازنة االتحادية  حازم الخالدي، اأ

لعــام 2021 منــح حكومــة اقليــم كردســتان امكانيــة 

بيــع فائــض النفــط دون العــودة لبغــداد وهــذا يخالف 

القوانين.

الموازنــة  بنــود  ن  اإ لــه:  تصريــح  فــي  الخالــدي  وقــال 

االتحاديــة لعــام 2021 تضــم عــدد كبيــر مــن الفقرات 

لحكومــة  الســماح  بينهــا  ومــن  للقانــون  المخالفــة 

العــودة  المصــدر دون  النفــط  فائــض  بيــع  كردســتان 

هــذه  ان  الــى  الفتــا  ايراداتــه،  تســليم  او  بغــداد  الــى 

الفقــرة ســتلزم االقليــم بدفــع 250 الــف برميــل يوميــا 

فقــط والفائــض يتصــرف به االقليــم دون الرجــوع الى 

الحكومة االتحادية.

كـثر  ن حصــة االقليم بموازنــة 2021 بلغت اأ ضــاف اأ واأ

المحافظــات 12،5 %  بغــداد وباقــي  بينمــا  مــن %13 

لية الموازنــة تضمنت مخالفات لمبداأ  ن اآ فقــط، مبينــًا اأ

العدالة الذي ضمنه الدستور.

ن االتفاقات  ويرى المحلل السياســي هافــال مريوان، اأ

قليم والمركز تنهار بشكل دائم ومتكرر، حيث  بين االإ

ن تقســيم الواردات،  ســابيع بشــاأ تم االتفاق قبل عدة اأ

ودفــع مســتحقات الطرفيــن، لكن المشــكلة في ذلك، 

ن مثــل تلــك االتفــاق ال تصمــد وقتــًا طويــاًل بســبب  اأ

الشكوك، وعدم وضوح االتفاقات.

الموسم االنتخابي يؤجج الخالفات

عــدت الموازنــة في ضــوء ورقة  نهــا اأ وتقــول الحكومــة اإ

طلق عليها »الورقة البيضاء«، التي ما  صــالح التــي اأ االإ

علنت العديد من الكـتل السياسية رفضها لبعض  ن اأ اإ

نــه تــم عــرض  محتوياتهــا حتــى كشــف رئيــس الــوزراء اأ

ول من الكـتل السياسية  الورقة على زعامات الخط االأ

فــي اجتمــاع مع الرائســات الثالث، وحظيــت بموافقة 

الجميع.

لكــن الموســم االنتخابي ســرعان ما دخــل على الخط، 

وذلك لجهة ما تضمنته الورقة من استقطاعات متباينة 

لرواتب الموظفين، مع استثناء صغار الموظفين. كما 

ن رفع سعر الدوالر في السوق المحلية مقابل الدينار  اأ

ساســية،  ســعار المــواد االأ ومــا ترتــب عليــه مــن رفــع اأ

فضــاًل عــن فــرض ضرائب علــى الوقــود، وعلــى العديد 

مــن الســلع، فتــح نافــذة للجــدل بيــن الحكومــة مــن 

جهــة، والكـتل الرافضة لتوجهات الكاظمي، وما تعده 

خرى. طموحاته للمرحلة المقبلة، من جهة اأ

نــه يريد اســتثمار نتائج  فيمــا يــرى معارضــو الكاظمــي اأ

التظاهــرات لصالحــه، بينما يرى مؤيدوه ومعهم طيف 

نه جاء على وقع ما ترتب  واســع من القوى السياســية اأ

جبــرت القــوى التقليديــة  علــى تلــك التظاهــرات التــي اأ

على تغيير المعادلة.

وســاط مقربــة مــن الكاظمــي،  هــذا التوجــه، ترفضــه اأ

ن الموازنة، موسمًا خالفيًا دائميًا. وترى اأ

وقــال سياســي مقــرب مــن الكاظمــي، رفــض الكشــف 

ن الكـتــل السياســية تريــد االنتقــام مــن  عــن اســمه، اأ

نــه فــي نظرها جــاء بدفع مــن التظاهرات  الكاظمــي، الأ

الشــعبية، وجــاء الوقت المناســب للرد، عبــر الموازنة 

الماليــة، التــي تضمنــت 27 تريليــون دينــار، مخصصة 

لالســتثمار، وهــو مــا لعبــت عليــه الكـتــل السياســية، 

ن رقــم الموازنة، كبيــر، لكنهم لم  ت تشــيع باأ التــي بــداأ

لى االســتثمار الموجود فيها، والذي ســيحرك  ينظروا اإ

اقتصــاد  تحريــك  فــي  ويســاهم  المتوقفــة،  المشــاريع 

البالد.

شــادوا  ن هنــاك طيــف واســع مــن النــواب اأ ضــاف، اأ واأ

تقســيمات،  مــن  تضمنتــه  ومــا  الماليــة،  بالموازنــة 

ول مــرة فــي تاريــخ الموازنــات العراقيــة، وفــي  تنشــاأ الأ

مكانه، حذف  ن القرار لمجلــس النواب، وباإ النهايــة، فاإ

واستحداث ما يتم االتفاق عليه.
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بسبب مخالفات.. مذكرتا اعتقال بحق 
مسؤولين رفيعين في كوردستان

ربيل دار السالم/ اأ
فادت مصادر مطلعة بصدور مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين  اأ
قليم كوردستان بسبب مخالفات  دارة كرميان باإ رفيعين في اإ

جمركية.
ن محكمة قورتو التابعة لمحكمة استئناف  وقالت المصادر، اإ
صــدرت مذكرتــي اعتقــال بحــق مديــر منفــذ  دارة كرميــان، اأ اإ
يران( علــي توفيق، ومدير جمارك  برويزخــان )الحــدودي مع اإ
صدرتــا علــى  ن المذكرتيــن اأ حمــد، مضيفــة اأ كرميــان حســين اأ
خلفيــة مخالفــات جمركيــة بنــاء على طلــب مــن وزارة المالية 

قليم كوردستان. بحكومة اإ
نه لم يجــر اعتقال المســؤولين لغاية  لــى اأ شــارت المصــادر اإ واأ

ن، دون مزيد من التفاصيل. االآ

كالر.. مشاكل مالية تدفع 
شابًا إلنهاء حياته شنقًا

دار السالم/ السليمانية 

دارة كرميان  مني فــي اإ فــاد مصــدر اأ اأ

شــاب  بانتحــار  كوردســتان  قليــم  باإ

بســبب  كالر   قضــاء  فــي  ثالثينــي 

الديون المتراكمة في ذمته.

مــن  يبلــغ  شــابا  ن  اإ المصــدر  وقــال 

العمــر 36 عامــا اقــدم علــى االنتحار 

شــنقا فــي حــي البلديــات فــي قضــاء 

والديــون  المشــاكل  بســبب  كالر 

المالية المتراكمة في ذمته، بحسب 

ما افادت به عائلته.

الســلطات  ن  اأ المصــدر  ضــاف  واأ

لكشــف  تحقيقــا  فتحــت  االمنيــة 

اسباب ومالبسات الحادث.

اقليم كوردستان: استيراد الكهرباء من تركيا 

يقلل من النفقات المالية على انتاج الطاقة

دار السالم/ اربيل

قــال وزيــر الكهربــاء فــي اقليــم كوردســتان كمــال 

ن العقد الــذي ابرمته حكومة  محمــد يوم الثالثــاء اإ

مــن  ميغــاواط  تركيــا الســتيراد 150  مــع  قليــم  االإ

الكهربــاء ســيقلل مــن حجــم النفقــات الماليــة على 

انتــاج الطاقــة محليــا. جــاء ذلــك في تصريــح ادلى 

بــه للصحفييــن علــى هامش افتتــاح ثالثة مشــاريع 

النتاج الكهرباء في مدينة اربيل عاصمة االقليم.

وقــال محمــد ان الــوزارة تجهــز الكهربــاء للســكان 

من 12 – 14 ســاعة يوميا"، مشــيرا الى ابرام عقد 

لشــراء 150 ميغــاواط مــن الطاقة من دولــة تركيا 

بســبب قلــة المحروقــات لمحطــة دهــوك. واوضــح 

الوزيــر انــه لــو تــم تجهيز المحطــة بمــادة الكازويل 

ن التكلفة ســتكون باهظــة جدا ومثال على ذلك  فاإ

النتــاج 150 ميغــاواط مــن الكهربــاء فــان تكلفتــه 

الماليــة الشــهرية تصــل الى 16 مليــون دوالر وهذا 

كـثــر مــن ضعــف الســعر الــذي ابرمنــاه في  المبلــغ اأ

العقد".

حكاية طيور حديقة 
السليمانية العامة في صور

دار السالم/ السليمانية 

مــل الطيــور المحلقــة فــي الســماء.. نعلــم كــم  عندمــا نتاأ

هــي رائعــة تلــك الكائنــات المتفائلــة دائمــًا والمســتمرة 

وى  فــي الحيــاة.. والتي تقاســي البرد فتهاجر بحثــًا عن ماأ

مل لقاء بيت السعادة..  الحب والحنان والعطف.. على اأ

وعش الحنان والمحبة..

وعندمــا تــزور مدينــة الســليمانية، ســيكون مــن المحتــم 

تســمى  التــي  للمدينــة  العامــة  بالحديقــة  المــرور  عليــك 

فالهــدوء والراحــة والهــواء  بالكورديــة "باخــى گشــىي" 

المنعــش والطيــور الجميلــة هــي مبتغى زائريهــا وخاصة 

القراء منهم.

مالية كوردستان تقطع 
رواتب 10 آالف موظف

ربيل دار السالم/ اأ

واالقتصــاد  الماليــة  وزارة  اعلنــت 

فــي حكومــة اقليم كوردســتان، عن 

االف   10 مــن  كـثــر  اأ رواتــب  قطــع 

كـثــر مــن راتــب  شــخص يتقاضــون اأ

طار  واحد بصورة غير مشــروعة في اإ

للكـتــاب  ووفقــا  االصــالح.   قانــون 

المرقم 12 الموقع في 7 من كانون 

وات  الثاني الجاري من قبل الوزير اآ

شــيخ جنــاب، واطلعت عليه شــفق 

وزارات  الــى جميــع  نيــوز، وموجــه 

وفيــه  االقليــم،  حكومــة  ودوائــر 

ســماء موظفيــن يتقاضون  جــدول باأ

وفقــا  وظهــرت  كـثــر،  اأ و  اأ راتبيــن 

للنظــام البايومتــري )االلكـترونــي(. 

كيــد علــى  كمــا جــاء فــي الكـتــاب التاأ

و609  االف   10 تضــم  القائمــة  ان 

اشــخاص يتقاضــون اكـثــر من راتب 

واحــد، مبينــا ان بيــن يــدي الــوزارة 

21 الفــا و588 ملف تقاضي رواتب 

غير مشروعة.
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الختم الرقمي حٌل لمشكالت
ة  }صحة الصدور{ وتزوير الوثائق القانونيَّ

دار السالم/ بغداد/ متابعة 

الورقيــة  المعامــالت  مــن  كامــل  عــام 

الرتيبــة وروتيــن يلتهم اســابيع واشــهرًا 

كــد من صحــة الوثائق  مــن الوقــت، للتاأ

الكمــال  المقدمــة  والمستمســكات 

والــده،  وفــاة  بعــد  التقاعــد  معاملــة 

دون  مــن  اســرته  تركــت  اجــراءات 

عنهــم  بعيــدًا  فيهــا  كان  مســتحقات، 

لتحضير شــهادة الدكـتوراه في الواليات 

ابتعثــه  ن  اأ بعــد  االميركيــة  المتحــدة 

معانــاة  فكانــت  ذلــك،  العــراق الجــل 

يختصــر  بمــا  للتفكيــر  دافعــًا  اســرته 

الوقت المهدور في االجراءات الرسمية 

الدولــة  دوائــر  بيــن  والمخاطبــات 

كــد مــن ســالمة الوثائق  المتعــددة، للتاأ

والجهــات الصــادرة عنهــا والتــي يمكــن 

بعــض  لمزاجيــات  احيانــًا  تخضــع  ن  اأ

الشــخصي،  واجتهادهــم  الموظفيــن 

لذيــذ  هــادي  حســن  الدكـتــور  فصمــم 

الختم الرقمي. 

توثيق المعامالت 

برنامجــه  عــداد  الإ االولــى  خطواتــه  بــداأ 

العالميــة  التجــارب  مــن  باالســتفادة 

المعامــالت  توثيــق  فــي  واالقليميــة 

يتــالءم  بمــا  لكــن  الوثائــق،  واصــدار 

وبنيتهــا  العراقيــة  البيئــة  وطبيعــة 

التحتيــة، وضمنــه كجــزء مــن متطلبات 

تخصــص  فــي  الدكـتــوراه  شــهادة  نيــل 

اكمــال  وبعــد  االلكـترونــي،  االمــن 

فــي  بحثيــة  ورقــة  عنــه  نشــر  مشــروعه 

البريطانيــة  العلميــة  المجــالت  احــدى 

الرصينــة، وتبنــت العمــل بــه دار نشــر 

ن تكــون ثمرة جهوده  اميركيــة، فــاراد اأ

فرصــة  لــه  اتــاح  الــذي  لوطنــه  اهــداء 

االبتعــاث لمواكبــة اخــر التطــورات فــي 

مجــال تكنولوجيــا المعلومــات وامنهــا، 

وعرفانــًا بالجميــل لوالديــه اللذين زرعا 

فيه حب الوطن.

ختم ذكي

نــي  االآ المرئــي  الرقمــي  الختــم  برنامــج 

الكـتــب  بتوثيــق  مختــص  برنامــج  هــو 

الرســمية والتحقــق من صحــة صدورها 

للوثيقــة  االصلــي  النــص  ظهــار  باإ

المطبوعــة دون الحاجــة الى اســتخدام 

معــدة  بيانــات  قاعــدة  او  االنترنــت 

صــدار وتوريــد  مســبقًا ويعتبــر نظامــا الإ

تكويــن  طريــق  عــن  الرســمية  الكـتــب 

عــدد وتاريــخ الكـترونييــن لــكل كـتــاب 

وارشــفته وحفظــه صوريًا ايضــًا، و يتيح 

االســتعالم عــن اي معلومــة يتضمنهــا، 

فريــد  رقــم  ترليــون  مــن  اكـثــر  فينشــئ 

بدون تكرار وتكوين رموز عددية عامة، 

وخاصة لكل جهة مســتخدمة للبرنامج  

ما يســاعد الجهة المســتلمة في التحقق 

مــن صحة المعلومات الواردة من دون 

الحاجــة الــى مراجعة او مراســلة الجهة 

المصــدرة، مــا يختصــر الوقــت والجهــد  

المعامــالت  واصحــاب  للموظفيــن 

الرسمية. 

منع التزوير 

بعقليــة  والمنفــذ  المصمــم  البرنامــج 

ويــد عراقيتيــن، تتعايشــان كل يــوم مع 

القطاعــان  يعانيهــا  التــي  المشــكالت 

ميــن الكـتــب  العــام والخــاص، اعــد لتاأ

والشــهادات والباجــات التعريفيــة مــن 

صــدور  صحــة  مــن  والتحقــق  التزويــر، 

الوثائــق  وارشــفة  الرســمية،  الكـتــب 

بحفــظ محتواها بشــكل كامل، وحماية 

مــن  والشــخصية  الســرية  المخاطبــات 

خــالل اخفــاء محتواهــا واظهــاره لــدى 

الشــخص المعنــي فقــط من خــالل رقم 

تشــفير ســري، فهــو يعمــل علــى اســاس 

ختــم ذكــي يتغير تاريخه وشــكله بتغير 

الوثيقــة  فــي  تفصيــل  اي  او  كلمــة  اي 

التــي تحمله، ويمكن الكشــف عن جهة 

االصــدار وادق التفاصيــل فــي الوثيقة، 

حررهــا  الــذي  الشــخص  مــن  كمعرفــة 

ومــن دون اســتخدام االنترنــت بمجــرد 

توفره لدى المؤسسة. 

التعريف والنشر 

بهــدف التعريــف بالمشــروع والتوعيــة 

التحتيــة  للبنــى  ومواءمتــه  هميتــه  باأ

التقنيــة العراقيــة، اقام الدكـتور حســن 

العمــل  ورش  مــن  مجموعــة  هــادي 

بجهــود فردية وبالتعــاون مع المهتمين 

االداري  العمــل  تذليــل صعوبــات  فــي 

الجهــد  وتقليــل  دقتــه  الــى  والســاعين 

علــى الموظف والمواطن، فبــداأ اقامتها 

منــذ عاميــن وكانــت اولهــا فــي الجامعة 

قامتهــا بشــكل  التكنولوجيــة واســتمر باإ

الكـترونــي بعــد تفشــي جائحــة كورونــا 

جهــة  ثالثيــن  مــن  اكـثــر  واعتمــدت 

تتنــوع بيــن القطاعين العــام و الخاص 

اســتخدام برنامجــه و تمــت االســتفادة 

من المعلومات الراجعة منهم لتحديثه 

بما يخدم احتياجات المستفيدين.  

تسهيل العمل 

ال تقتصــر فائــدة الختم الرقمي على منع 

التزويــر وتقصــي صحة صــدور الوثائق، 

انمــا اســهم في تســهيل العمــل االداري 

بســهولة  اشــادوا  الذيــن  لمســتخدميه 

المــدرس  التــدرب عليــه و اســتخدامه، 

المســاعد خالد منصور صادق، مسؤول 

الهندســة  قســم  فــي  التســجيل  شــعبة 

الكيميائيــة فــي الجامعــة التكنولوجيــة 

عملهــم  ســهل  البرنامــج  بــان  اوضــح 

قبــل  اســتخدامه  منــذ   %  70 بنســبة 

التعامــل  الرغــم مــن ان  عاميــن، علــى 

معه كان للتوثيق واالرشفة فقط،  وان 

الفائــدة منه ســتكون بنســبة اكبر اذا ما 

تــم العمــل به فــي بقية اقســام الجامعة 

واتســعت دائــرة التعامل الــى ابعد من 

بــت الجامعــة علــى تدريــب  ذلــك، اذ داأ

فــي  باهميتــه  وتوعيتهــم  الموظفيــن 

تيسير عملهم. 

رشفة الكـترونية   اأ

داة  اســتخدام واســتفادة غيــر مكـتملة الأ

مان ومرونة من التعامل  رقمية تنقلنا باأ

الورقي الذي قننت اســتخدامه البلدان 

الــى عالــم رقمــي اصبــح  بنــا  المحيطــة 

التعامل معــه امرًا واقعًا وليس طموحا 

او حلمــا، فبلــدان عربيــة كـثيــرة ومنهــا 

الســودان،  اليمــن،  االردن،  ســوريا، 

السعودية، البحرين واالمارات العربية 

وتشــريعات  قوانيــن  ســنت  المتحــدة 

للتوثيــق والتعامــل االلكـتروني بشــكل 

رســمي، وافادنــا د. حســن هــادي بــان 

للتوثيــق  حاليــًا  يســتخدم  برنامجــه 

واالرشــفة االلكـترونيــة فقــط، النــه غير 

معتمد بشــكل رســمي في دوائــر الدولة 

دون  مجانــي  بشــكل  عرضــه  انــه  مــع 

المطالبــة بــاي مردود مــادي في الوقت 

تقديــم  وتــم  المســتقبل،  او  الحاضــر 

المشــروع الــى االمانــة العامــة لمجلــس 

وتعميمــه  العتمــاده  العراقــي  الــوزراء 

علــى دوائــر الدولــة بشــكل رســمي، اال 

ان الظــروف التــي يمر بهــا البلد عرقلت 

مناقشته والعمل به.

العدد 1567/  8 جمادى اآلخرة 1442 هـ / 21 كانون الثاني 2021 م
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هل خالف السيسي الدستور بنقل 
أموال 89 من اإلسالميين للدولة؟

دار السالم/ متابعة

موال 89  فــي الوقــت الــذي قضت فيــه محكمة مصريــة، بنقل ممتلــكات واأ

مواطنــا مصريــا لخزانة الدولة، تداول نشــطاء وخبراء في القانون المصري 

ن الحكم جاء بالمخالفة للدستور. نصا دستوريا يؤكد اأ

ن الملكية الخاصة  وتنص )المادة 35( من الدستور المصري 2014، على اأ

ال في  رث فيهــا مكـفــول، وال يجوز فرض الحراســة عليها اإ مصونــة، وحــق االإ

ال للمنفعة  حوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، وال ُتنزع الملكية اإ االأ

العامة ومقابل تعويض عادل ُيدفع مقدما وفقا للقانون.

مور المســتعجلة بالقاهرة، بقبول دعوى  ولى بمحكمة االأ وقضت الدائرة االأ

عضاء وقيادات  ســالميين معظمهم مــن اأ موال 89 من االإ نقــل ممتلــكات واأ

خوان المسلمين لخزانة الدولة. جماعة االإ

الجماعــة  الراحــل محمــد مرســي، ومرشــد  الرئيــس  ورثــة  الحكــم  وشــمل 

محمــد بديــع، ونائبه خيرت الشــاطر، وصفوت حجــازي، ومحمد البلتاجي، 

يمن  سعد الشيخة، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، واأ ومحسن راضي، واأ

خرين. هدهد، واآ

منظومة شيطانية

وفــي تعليقــه علــى مــدى مخالفة الحكــم للدســتور المصري، قــال البرلماني 

ســماعيل: توجــد منظومة شــيطانية  المصــري الســابق والمحامــي ممــدوح اإ

ســها مســاعد وزير الدفاع للشــؤون الدســتورية  قانونيــة بعهــد السيســي، يراأ

خطر من ترزية قوانين عهد مبارك. والقانونية اللواء ممدوح شاهين وهي اأ

ن تلــك المنظومــة عملت على تفصيــل قوانين  وضــح بحديثــه اأ ســماعيل، اأ اإ

سس القانون وجعلوها تحيط بالمعارضين من  تفتقد لكل قواعد العدل واأ

وال: باختيار دوائر جنائية معينة موالية للسيسي وحاقدة على  كل جانب، اأ

سالميين والمعارضين، بالمخالفة لقواعد العمل القضائي. االإ

موال المتهمين  سماعيل عن تفصيل قوانين بالتحفظ ومصادرة اأ وتحدث اإ

رهابية، وعمل شــكل قانوني للطعن نتائجه ال تتعدى 1 بالمئة  بالقضايا االإ

للتجميل القانوني.

حــد بالمصــادرة هــو  مــور المســتعجلة االأ ن مــا صــدر مــن محكمــة االأ كــد اأ واأ

صال بالموضوع؛  ن القضاء المستعجل غير مختص اأ استباق في غير محله الأ

موال. نه ما زال يوجد بقية صراع شكلي وقانوني بمصادرة االأ وبالتالي فاإ

ســالميين  رواح المعارضين االإ ن نظام السيســي صادر اأ وتابع: "لكن يبقى اأ

عدامات لنســبة لم  حكام االإ بالقتــل فــي الشــوارع والمحاكــم؛ وقد وصلــت اأ

عداد القتلى بالشــوارع والتي لم  تحــدث بتاريــخ القضاء المصــري، بخالف اأ

نجليزي )74 عاما(. تحدث بعهد االحتالل االإ

نــه صــادر حريتهــم بســجنهم بقضايــا ملفقــة، وصــادر مصــدر رزقهم  وقــال اإ

مانهم العائلي بهجرة قطاع كبير من  منهم واأ بالفصــل مــن العمل، وصادر اأ

مــوال، وقد قام بالتحفــظ ووضع يده  ال مصادرة االأ ســالميين؛ ولــم يبــق اإ االإ

عليها وبقيت خطوة صغيرة هي وضعها بخزينة الدولة، وهي ضريبة دفعها 

سالميون المعارضون للظلم في مصر. االإ

جائر ومخالف للدستور

ن حكم  ى البرلمانــي المصري الســابق، الدكـتور عــز الكومي اأ مــن جانبــه راأ

مــور المســتعجلة جائــر ومخالــف للدســتور؛ فضــال عــن صــدوره  محكمــة االأ

ســاس تمكين ســلطة  ن القصد منه باالأ مــن محكمــة غيــر مختصــة، معتقدا اأ

خوان. موال وممتلكات قيادات االإ االنقالب من االستيالء على ما تبقى من اأ

نســان بمجلــس الشــورى الســابق، لفــت فــي حديثه  وكيــل لجنــة حقــوق االإ

خوان ورمــوز نظام مبارك،  لــى المفارقــة فــي تعامل النظام مــع قيادات االإ اإ

تي في الوقت الذي يمرح فيه الفاسدون من نظام  ن الحكم الجائر ياأ مبينا اأ

مبارك، الذي قامت عليه الثورة، وينعمون بالحرية.

ثــار الحكم حالة من الجــدل والغضب، فيما تداول  وعبــر مواقــع التواصل اأ

نشــطاء مقطــع فيديــو للرئيــس الراحــل محمــد مرســي، يكشــف فيــه عــن 

نه يقطن في شقة مؤجرة بمنطقة التجمع الخامس، وليس  مالكه، مؤكدا اأ اأ

مالك. ية اأ لديه اأ

ســتاذ العلوم السياســية الدكـتور حامد عبد الماجد، نص  من جانبه، نشــر اأ

موالهــم، معلقــا  ســماء المصــادرة اأ المــادة "35" مــن الدســتور، مصحوبــا باأ

بقوله: الدولة المصرية بين الدستور والقانون والواقع.

موال 89  وقارن الناشــط السياســي الدكـتور هاني سليمان، بين حكم نقل اأ

لى خزينة الدولة، وبين رجال مبارك، مؤكدا  خوان اإ شخصا من قيادات االإ

حفادهم من بعدهم. والدهم واأ نهم احتفظوا بثرواتهم الحرام، وورثوها الأ اأ

هذا هو سالح الهند لتجريد كشمير من الحكم الذاتي
دار السالم/ متابعة

طــار  االإ علــى  تغييــرا  الهنــد مؤخــرا  فرضــت 
لواليــة جامــو وكشــمير، ذات  البيروقراطــي 
غلبيــة المســلمة الوحيــدة فــي البــالد، مــا  االأ

قليم. اعتبره محللون خنقا جديًدا لالإ
الجــزء  علــى  وكشــمير  جامــو  اســم  ويطلــق 
الخاضــع لســيطرة الهند من كشــمير، ويضم 
جماعــات تكافح منــذ 1989، ضد االحتالل 

الهندي لمناطقها.
بالهنــد،  مهــد مرســوم حكومــي  والخميــس، 
لــى واليــة جامو  رســال موظفيــن اإ الطريــق الإ
لــى  اإ موظفيهــا  نقــل  مكانيــة  واإ وكشــمير، 
خرى، فــي خطوة اعتبرها مراقبون  مناطــق اأ

قليم من الحكم الذاتي. معانا في تجريد االإ اإ
طار البيروقراطي هو نظام  ن االإ وفي الهند فاإ
الجهــاز  يديــرون  الذيــن  الموظفيــن  اختيــار 
و8  واليــة   28 تضــم  التــي  للدولــة  داري  االإ

قاليم اتحادية. اأ
لغت الحكومة  غســطس 2019، اأ ب/ اأ وفي اآ

الهندية مادة دســتورية كانــت تكـفل الحكم 
الذاتي في والية "جامو وكشــمير"، وقسمتها 
لــى منطقتين تديرهما الحكومــة الفيدرالية  اإ

في البالد.
ضعاف تهميش واإ

وقال موظف كشــميري، رفض الكشــف عن 
الجديــد  البيروقراطــي  الهيــكل  ن  اإ هويتــه، 
لغــاء الوضــع  اإ لــى تقييــم فــي ظــل  اإ يحتــاج 
السياسي الخاص لكشمير في العام 2019، 

ناضول التركية. نباء االأ بحسب وكالة اأ
ن التخلــص مــن الــكادر الوظيفــي  ضــاف اأ واأ
مر جيــد بوجهة نظر  لواليــة جامــو وكشــمير اأ
مــن  القادميــن  الموظفيــن  لكــن  داريــة،  اإ

قطاعية. الخارج جعلوا كشمير اإ
ومضى موضحــا: الموظفون الجدد يتمتعون 
باطــرة،  اأ لــى  اإ مــا حّولهــم  برعايــة نيودلهــي، 
ضعــاف  اإ ســبيل  علــى  جديــدة  خطــوة  فــي 

قليم. بعادهم عن االإ الكشميريين واإ
الكشــميريون  الموظفــون  حتــى  وتابــع: 

الموالــون لنيودلهــي عملــوا فــي ظــل نظــام 
قليــم،  سياســي منتخــب مــن قبــل ســكان االإ
مــام دولــة اســتبدادية  ن فســيعملون اأ مــا االآ اأ
غلبيــة  االأ بتهميــش  يديولوجًيــا  اأ مدفوعــة 

المسلمة.
موظــف  وجــود  بعــدم  الموظــف  واستشــهد 
مســلم كشــميري واحــد في طاقم ســكرتارية 
نائــب الحاكــم العــام للواليــة )هندوســي من 

وتار براديش، شمال الهند(. والية اأ
مــن  بالمئــة   68 نحــو  المســلمون  ويشــكل 
قليم جامو وكشــمير، البالغ  جمالي ســكان اإ اإ

عددهم 12 مليون نسمة.
مخاوف مشروعة

جامــو  فــي  الذاتــي  الحكــم  لغــاء  اإ وعقــب 
قوانيــن  مــن  العديــد  ثــارت  اأ وكشــمير، 
قدمتهــا  التــي  راضــي  االأ وتملــك  الجنســية 
نذاك، مخاوف من هيمنة  الحكومة الهندية اآ
قليم على المســلمين  الهندوس من خارج االإ

هناك.

الخــاص  الوضــع  كان   ،2019 عــام  وقبــل 
غلبية المســلمة يمنع الغرباء  قليــم ذي االأ لالإ
و الحصول على وظائف  راضي اأ من شــراء االأ

حكومية.
بدوره يرى شــيخ شوكت، المحلل السياسي 
الجامعــة  فــي  للقانــون  الســابق  ســتاذ  واالأ
ن نقــل الموظفيــن  المركزيــة فــي كشــمير، اأ
الكشــميريين  الشــرطة  المســلمين وضبــاط 
الهنديــة  للحكومــة  سيســمح  قليــم،  االإ مــن 

بالتالعب حسب رغبتها.
ضاف شوكت: سياسة ترحيل المسؤولين  واأ
قليــم تكـتيــك قديــم فــي  المعارضيــن مــن االإ
نظمة االستبدادية، بدافع تهميش  ترسانة االأ

الكشميريين، وفق ما قال للوكالة التركية.
ن معظــم الموظفيــن المســلمين فــي  كــد اأ واأ
كشــمير لــم يضــروا بالمصالح الهنديــة، لكن 
الســلطات ترغــب فــي تشــديد قبضتهــا علــى 

قليم. داري في االإ الجهاز االإ
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روجيه جارودي
مة مؤسسة  مة في نفس الوقت. اأ سالم دين واأ ن االإ اإ
ســاس  مــم على اأ يمــان، وليســت مثــل كل االأ علــى االإ
مــة  مــة بمعنــى نوعــي مميــز، فهــي اأ دينــي، ولكنهــا اأ
يمــان فيهــا يتنــاول جميــع  ليســت فقــط دينيــة: فاالإ
مناحــي الحيــاة، ليس فقط على المســتوى الفردي، 

يًضا على المستوى االجتماعي والسياسي. ولكن اأ
مة الذي  صلــي لهــذا النوع مــن االأ وكان النمــوذج االأ
مــة من  لــه وســلم، اأ سســه محمــد صلــى هللا عليــه واآ اأ
مة القائمــة على روابط  طــراز جديد، فليســت هي االأ
رض عند الحضر، وهي  و روابــط االأ الــدم عنــد البدو اأ
مــة بالمفهوم الغربــي للفظ، ذلــك المفهوم  ليســت اأ
رض والسوق واللغة والموروث  القائم على وحدة االأ
معطيــات  مثــل  الماديــة  المعطيــات  ي  اأ الثقافــي، 
مــة نبويــة  اأ الجنــس والجغرافيــا والتاريــخ، ولكنهــا 
لى  قائمة على تجربة مشــتركة من الســمو للوصول اإ

هللا عز وجل.
لــه  علــن النبــي محمــد – صلــى هللا عليــه واآ وعندمــا اأ
شــكال  اأ ال هللا، فقــد محــى كل  لــه اإ اإ نــه ال  اأ وســلم- 
لة نســبية: فكل  الوثنيــة وجعــل القــوة والثروة مســاأ
ال  وحــده  وتعالــى  ســبحانه  هلل  الغنــى  وكل  القــوة 
و  اأ القــوة  فــرد يمتلــك جــزًءا مــن  ي  لــه، واأ شــريك 
ال مســتخلًفا مســؤواًل عــن ذلــك. ومن  الثــروة ليــس اإ
ول ولــدت التصرفات والمؤسســات  يمــان االأ هــذا االإ

غصان الشجرة وثمارها من الجذور. كما تنبت اأ
مــل في مجتمع المدينة يســمح لنا باســتخالص  والتاأ
ســالمية  القاســم المشــترك بيــن كل المجتمعات االإ
ن تكــون  التــي كانــت كلهــا تريــد بــكل مــا تســتطيع اأ
له  مخلصــة لتعاليــم النبي محمد – صلى هللا عليه واآ

مالت]: وسلم-. ]ومن هذه التاأ
ما يتعلق بالســلطة السياســية بشقيها الرئيسين: ما 
يتعلق منها بســلطة هللا التي تصير معها كل سيادة 
بالشــورى،  المتعلــق  والشــق  نســبية،  اجتماعيــة 
ي واســطة ]بيــن النــاس[ وبيــن هللا  والــذي يلغــي اأ
له وسلم، وبذلك يستبعد  والرسول صلى هللا عليه واآ
تماًما الطغيان الفردي الذي يقدس السلطة ويدعي 
رض، ويســتبعد  له على االأ نــه مــن يمتلك الســلطة اإ اأ
الديمقراطيــة مــن الطراز الغربي بمعنى الشــخصية 
العدديــة واالحصائيــة المفوضــة، والتــي لهــا مطلق 
لغــاء للفردية وال فردية  التصرف، فالحرية ليســت اإ

رادة هللا. مطلقة، ولكنها تنفيذ الإ
نما  شــكال الحكومــات ]المطلقة[ اإ وكل شــكل من اأ
هو تضليل، ســواًء في شــكل الملكية الفردية، التي 
و فــي شــكل  رض، اأ تقيــم نفســها مــكان هللا علــى االأ
حزاًبــا وهيــائت  و اأ جهــاز حكومــي يســتلزم برلماًنــا اأ
اســتفتاء  شــكل  فــي  و  اأ دينيــة.  و  اأ قبليــة  وطوائــف 

و ال. يجاب عليه بنعم اأ
لهيــا بحًتــا، ولــم يكــن لــه  فلــو كان مصــدر القانــون اإ
ن  ي واســطة تنظــم العالقــة بيــن هللا والنــاس، فــاإ اأ
ن تنتــج  اأ التــي كانــت بالمدينــة ال يمكــن  الشــورى 
ي: مجتمع ال يقرر  ال "ديمقراطيــة مباشــرة" اأ اليــوم اإ
فيه كل الناس كل شــيء في كل وقت، ولكن تحل 

كل مشكلة في محيطها فقط.
ملكيــة  كل  كانــت  ذا  فــاإ بالملكيــة،  يتعلــق  وفيمــا 
شــياًئ  يمتلــك  نســان  اإ فــكل  تعالــى،  هلل  خالصــة 
ال حــق االنتفــاع، والمفهــوم  بجهــده ال يمتلــك منــه اإ
نــي للملكية يتعارض تماًما مع المفهوم الغربي  القراآ

نه  البرجــوازي، فالقانون الروماني يعرف الملكية باأ
حــق "االنتفــاع والتبديــد"، وذلــك يوجــب للمالــك 
و واضــع اليــد ســلطة مطلقــة علــى مــا تحــت يــده،  اأ
بــال حــدود وفــي  الثــروة  اتنــاء  ويعطيــه الحــق فــي 
تبديدها حتى لو كان بفعله هذا يحرم بني وطنه من 
االنتفــاع بحاجتهم الضروريــة. وهذا هو مبداأ الدولة 
ســمالية. والمفهــوم الســوفيتي  فــي المجتمعــات الراأ
لى  ي الماركسي الشيوعي[ بتحويله هذه السلطة اإ ]اأ
ي جهاز الحزب الحاكم  لى الدولة اأ الدولة المطلقة اإ
فــي  واالزديــاد  االكـتنــاز  نمــوذج  جذرًيــا  يغيــر  لــم 
نــه لــم يغر حتى نظــام احتكار  ســمالي، اإ النظــام الراأ

خرى متميزة. قليات اأ الثروات من قبل اأ
ســالمية فالملكيــة ليســت وقًفا  مــا فــي الشــريعة االإ اأ
مهمــة  بالعكــس  هــي  بــل  مجموعــة،  و  اأ فــرد  علــى 
لهيــة  االإ المقتضيــات  حســب  موجهــة  اجتماعيــة 
ال  "الســتباق الخيرات" والملكية ال تعطي صاحبها اإ
ذا فهــي تفويــض مــن هللا  حقوًقــا تســبقها واجبــات، اإ

نسان. لالإ
ســالمي متميــز  مكــن تصــور وجــود نظــام اإ وهكــذا اأ
سمالية  صلًيا يرفض الفردية الراأ اقتصادًيا وسياسًيا اأ
خرى  القائمة على شريعة الغاب، وينكر من ناحية اأ

الشمولية الشيوعية.
سالم اليوم  االإ

فــي  يتجمــد  لــم  "منفتًحــا"  اليــوم  ســالًما  اإ ن  اأ ولــو 
ن يحــل مشــاكل عصــره بــروح  ماضيــه الســتطاع اأ
مــة "المدينة" متذكًرا – حســب تعبير "جوريس"-  اأ
ن ينقــل من نــار الســلف الصالح  ن يظــل مؤمًنــا بــاأ اأ
ليــس الرمــاد ولكــن اللهــب، مثلمــا يصــب النهر في 
البحــر، وهــو مــا يــزال مؤمًنــا بمنبعه، وهكــذا يمكن 
االنفتــاح، ليــس فقــط بالنســبة للمســلمين، ولكــن 
ن يقــف  مــة ال يجــب اأ بطريقــة عالميــة، فمفهــوم االأ
والفرديــة  الوضعيــة"  "العلمويــة  بســبب  ا 

ً
عاجــز

بالفضائــل  يخصــب  ن  اأ يجــب  ولكــن  الغربيــة، 

ساســية لمجتمع المدينة، وهي الشــمول والسمو.  االأ
مــة والــذي يعم  هــذا الشــكل الحقيقــي والكامــل لالأ
فعال الحياة  وجــود هللا وتصرفــه كل فعل فيه من اأ
مــة التي  نســان، وهــذه االأ الشــخصية والسياســية لالإ
ليــس فيهــا تجريــد فــي تكوينهــا وفــي البعــد الســامي 
نســان لــه مشــاعر خاصة  ن كل اإ نســان. وحيــث اأ لالإ
مســتقبل  عــن  مســؤول  شــخصًيا  نــه  باأ بهــا  يحــس 

خرين. االآ
مــة تحمــل فــي نفســها الوعــد بالتغلب على  وهــذه االأ
ن يقودا الحضارة الغربية  المرضيــن اللذين يمكن اأ
س  لــى الياأ لــى الدمــار وهمــا "الوضعيــة" التي تقود اإ اإ
نــه عنــد تجريــد  بســبب غيــاب الهــدف ]الغائيــة[، الأ
لى  نسان حولت الوضعية العلم اإ البعد السماوي لالإ
لى الســطلة التقنية، والسياسة  العلموية، والتقنية اإ
لــى الميكافيلية، و]المــرض الثاني[ "الفردية" التي  اإ
لــى "توازنات  لــى صــراع الكل ضــد الــكل، واإ تقــود اإ

الخوف".
سالم رهان االإ

ســالم فــي نفــوس  ن نوقــظ االإ ول هــو اأ ن واجبنــا االأ اإ
عهــده،  ول  كاأ فعاليتــه  يســتعيد  حتــى  المســلمين، 
يمان  نه فــي العالم المعاصر ال يــزال هذا االإ ونكــرر اأ
هــو الوحيــد القــادر علــى تحريك النــاس، وليس هذا 
ن يستعيد المسلمون دورهم  جل اأ مل فقط من اأ االأ
كعنصــر "فعــال" فــي التاريخ، وليــس كعضو خامل 
ومهيــن كمــا كان فــي عصــر االســتعمار، ولكــن هــذا 
جــل حضارتنــا]3[ التــي تتنازعها  يًضــا مــن اأ مــل اأ االأ
صبحــت غيــر قــادرة  الوضعيــة والفرديــة، وبذلــك اأ
للحيــاة  نجعــل  لــم  "لمــاذا"  الســؤال  طــرح  علــى 
والمــوت والتاريــخ معنى، وقد وقعت هذه الحضارة 
جل  جل الزيادة، والقوة من اأ في براثن الزيادة من اأ
ن يكون  لى تدمير نفســها، يجــب اأ القــوة ممــا قادها اإ

جل بقاء العالم. مل من اأ عندنا هذا االأ

نصوص حضارية 
)اإلسالم دين وأمة(

فــي  البيانيــة  اللمســة  مــا   :)80( الســؤال 

قولــه  فــي  )الرحمــن(  كلمــة  اســتخدام 

َخاُف  ي اأ ّنِ َبــِت اإ تعالــى في ســورة مريــم )َيا اأ

َفَتُكــوَن  ْحَمــِن  الرَّ ِمــَن  َعــَذاٌب  ــَك  َيَمسَّ ْن  اأ

مر متعلق  ن االأ ا )45(( مع اأ ــْيَطاِن َوِليًّ ِللشَّ

بالعذاب ولم يقل مثاًل الجّبار؟

يــة التــي ســبقت هــذه  لــى االآ لــو نظرنــا اإ

اَل  َبــِت  اأ )َيــا  تعالــى:  قولــه  نجــد  يــة  االآ

َكاَن  ــْيَطاَن  الشَّ نَّ  اإ ــْيَطاَن  الشَّ َتْعُبــِد 

ــا )44(( وقــد ذكــر فيهــا  ْحَمــِن َعِصيًّ ِللرَّ

ن  اأ وللعلــم نالحــظ  يضــًا،  اأ )الرحمــن( 

لفــظ )الرحمــن( تكــرر في هذه الســورة 

كـثــر ســورة تكــرر فيهــا  16 مــرة وهــي اأ

ن. وهذا يدل  لفــظ )الرحمن( فــي القــراآ

ن جــو الرحمــة يشــّع فــي الســورة  علــى اأ

َك َعْبَدُه  مــن قوله تعالى )ِذْكــُر َرْحَمِة َرّبِ

ــا )2(( و )َوَوَهْبَنــا َلُهْم ِمــْن َرْحَمِتَنا  َزَكِريَّ

ــا )50((  َوَجَعْلَنــا َلُهــْم ِلَســاَن ِصــْدٍق َعِليًّ

َخــاُه َهــاُروَن  )َوَوَهْبَنــا َلــُه ِمــْن َرْحَمِتَنــا اأ

َمُنــوا َوَعِمُلــوا  ِذيــَن اآَ  الَّ
نَّ ــا )53(( و )اإ َنِبيًّ

ا  ْحَمــُن ُودًّ  َلُهــُم الرَّ
ُ

اِلَحــاِت َســَيْجَعل الصَّ

.)96(

يــة التي  ن االآ ما الســؤال نفســه فنــرى اأ اأ

)َقــاَل  الســؤال  فــي  يــة  االآ بعــد  جــاءت 

ُه َكاَن  نَّ ي اإ ْسَتْغِفُر َلَك َرّبِ َســاَلٌم َعَلْيَك َساأ

ن يقول  ــا )47(( وهنــا ال يصح اأ ِبــي َحِفيًّ

ن المغفــرة  ســتغفر لــك الجّبــار" الأ "ساأ

ُتطلــب من الرحمن وليــس من الجّبار، 

ن  الأ فيؤمــن  الرحمــة  تدركــه  ولعلــه 

براهيــم - عليــه الســالم - كان حريصــًا  اإ

زر. بيه اآ يمان اأ على اإ
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االقتصاد األخضر في العراق.. 
هدف صعب المنال

دار السالم/ بغداد/ متابعة 

اذا مــا تمكنــت مــن التحليــق والقــاء نظــرة مــن فــوق 

علــى الكــرة االرضيــة، فعلــى االغلــب لــن يســرك منظــر 

الصحــارى الجــرداء وقلــة المســطحات المائيــة، فضــال 

عــن الغيــوم الســوداء التــي تحيــط بالمــدن، خصوصــًا 

الصناعيــة وكل هــذا انتجته نشــاطات االنســان واعماله 

ن تســتوعب حجــم  التجاريــة والمصانــع، وال يمكنــك اأ

الدمــار الــذي اصيبت به البحار واالنهار على حد ســواء، 

فبــدءًا مــن النفايــات الطبية التي تلقى فــي تلك االماكن 

وصــوال الــى مخلفات البشــر التــي يلقونها فيهــا بمختلف 

االوقــات، ولذلك كان لزامًا علــى الجميع تبني االقتصاد 

االخضر النقاذ الكرة االرضية.

طموح المناخ

يعــد الدمــار الذي طــال البيئة العالمية ومــازال، جرس 

نيــة لتقــي  انــذار للــدول المتقدمــة، لكــي تضــع حلــواًل اآ

ولذلــك  المتطرفــة،  المناخيــة  التغيــرات  مــن  بلدانهــا 

عقــدت فــي اواخــر العام المنصــرم قمة طمــوح المناخ، 

وكان العراق من البلدان المشــاركة فيها، اذ اكد رئيس 

الجمهوريــة برهــم صالح ســعي البــالد المتواصــل لتبني 

كل مــا هــو صديــق للبيئــة ومســتدام، فضــال عــن توجــه 

العــراق نحــو حقبــة جديــدة تســتند علــى دعــم الطاقات 

المتجــددة وتخفيــض انبعــاث الكاربــون والتلــوث تلبية 

للتغيــرات المناخيــة، ودعم االســتثمار للقطاع الخاص 

ة فــي التطــور  والتركيــز علــى الشــباب ودعــم دور المــراأ

االقتصادي والعمل المناخي.

الضريبة الخضراء

ن ضربــت جائحــة  تبــذل دول العالــم المتقدمــة منــذ اأ

كورونا اراضيها جهدًا منقطع النظير من اجل استعادة 

واالنبعاثــات  الغــازات  بفعــل  دمــرت  التــي  االرض 

المختلفــة، على الرغم من التزامهــا بما يعرف بالضريبة 

الخضــراء التي تفرض على مداخن المصانع والمعامل، 

نشــطتها  حفاظــا على مناخهــا، ومع التوقف االجباري الأ

بســبب كورونــا، اال انهــا مــا زالــت تدفــع ثمــن تدميرهــا 

للبيئة.

مصاعب ومعوقات

الباحث بالشؤون االقتصادية واالكاديمي الدكـتور فالح 

ن العــراق مــا زال بعيــدًا عــن االقتصــاد  الزبيــدي بيــن اأ

نــه اصبــح اليــوم مــن الــدول ذات االقتصــاد  االخضــر، الأ

الهــش التي تعاني انفالتــًا اقتصاديًا، اذ ما زالت حدوده 

ومصانعــه  المســتوردة،  البضائــع  شــتى  امــام  مفتوحــة 

مكانــات متواضعــة، لذلــك  متوقفــة وان وجــدت فهــي باإ

فــان االنتقــال الــى اقتصــاد يشــجع كل مــا هــو صديــق 

ومســتدام للبيئــة ســيكون امــرًا فــي غايــة الصعوبــة فــي 

المرحلة الحالية.

ة انبعاثات صفريَّ

الطاقــة  مــن  تصــدر  التــي  االنبعاثــات  حــول  الجــدل 

الكهربائيــة لــم ينتــه يومــًا، لذلــك اصبــح هنــاك توجــه 

مــن غيــر  المجــال لطاقــات مختلفــة  فــي فســح  عالمــي 

ن تســبب التلــوث، ومنهــا المائيــة والحراريــة  الممكــن اأ

وهــذا مــا اتجهــت اليــه دول العالــم المتقدمــة والراغبــة 

بانقاذ بيئتها بادخالها في توليد الكهرباء.

 الباحــث بالشــؤون الجيولوجيــة الدكـتــور قيــس ســعيد 

مكاســب  حقــق  النظيفــة  الطاقــة  اعتمــاد  ن  اأ يــرى 

كبيــرة، فعلــى ســبيل المثــال تعتمــد تركيــا اليــوم علــى 

الطاقــات المتجــددة وقــد بلــغ انتاجهــا العــام الماضــي  

44.6 غيغــاواط، 28.5 منهــا طاقــة كهرومائيــة، و7.58 

الطاقــة  مــن  غيغــاواط  و6  الريــاح،  مــن  غيغــاواط 

الشمسية.

ة لواح الشمسيَّ االأ

ان مصطلــح االقتصــاد االخضر وطرق تحقيقه يتطلبان 

االنبعاثــات  تقــل  ان  ومنهــا  الخطــوات  مــن  الكـثيــر 

والغــازات المســببة للتلــوث البيئــي، ومن غيــر الممكن 

ن يتم اســتبعاد المولدات الكهربائية التي غزت البالد  اأ

منــذ تــردي القطاع الكهربائي من المشــهد، اذ اصبحت 

مصدرا مخيفا لغيوم ســوداء وانبعاثات مختلفة تنطلق 

منهــا لــدى تشــغيلها، لذلــك وقــع االختيار علــى االلواح 

الشمســية لتوليــد الكهربــاء مــن قبل بعــض المدافعين 

عــن البيئــة، فعلى ســبيل المثــال يســتخدم احمد حامد 

تلك االلواح في توليد الطاقة الكهربائية، ويقول احمد: 

خذ تلك االلواح مســاحة كبيرة من ســطح المنزل  "ال تاأ

وهــي تولد طاقــة تكـفي النارة البيت و تشــغيل االجهزة 

الكهربائيــة، وبالتالــي لــن يكــون هنــاك اي تلــوث علــى 

غــرار ما يحصل عند تشــغيل المولدات الكهربائية ذات 

االحجام الكبيرة التي كانت وما زالت ســببا للكـثير من 

المشكالت الصحية".

تنمية مستدامة

اصبــح الهــدف االكبــر اليــوم هو تحقيــق اقتصــاد اخضر 

نقــي وخال مــن التلــوث واالنبعاثات والغــازات الدفيئة 

المنــاخ  لتغيــر  ســببا  كانــت  التــي  االمــور  مــن  وغيرهــا 

وحصــول طفــرات واضحــة فيــه، ودعت االمــم المتحدة 

فــي اكـثــر مــن مناســبة الى اعتمــاد هذا االقتصــاد، لكنها 

البلــدان  مــن  العديــد  فــي  تطبيقــه  بصعوبــة  اعترفــت 

الناميــة النهــا مــا زالت ضحيــة للجوع والبطالــة وغيرها 

من المشــكالت التي اثرت في مختلف الفائت العمرية، 

فقــد خطــت خطــوات  المتقدمــة  الــدول  يخــص  بمــا  و 

كبيــرة باتجــاه تحقيــق هــذا االقتصــاد مــن اجــل تحقيق 

التنميــة المســتدامة، وتشــجع االمــم المتحــدة البحــوث 

النظيــف  االقتصــاد  احــالل  الــى  الهادفــة  والدراســات 

محــل المتعــارف عليــه الذي يعتمد بشــكل اســاس على 

الصناعة والملوثات.

الوقود االحفوري

هناك الكـثير من الصناعات التي تعتمد بشــكل اساسي 

على الوقود االحفوري، وهو النفط والفحم والغاز ويعد 

ركيزة اساسية في اقتصاديات العديد من الدول، ولكن 

هــذا الوقــود هــو ايضــا مصــدر كبيــر للتلــوث، وبحســب 

الدراســات واالحصائيــات، فــان االقتصــاد االخضــر هــو 

ن  نقيــض لنظيــره االســود التقليــدي ومــن الضــروري اأ

التهديــدات  االرضيــة  الكــرة  تتالفــى  لكــي  يحــل محلــه 

الكبيرة التي تتعرض لها، اذا تغير المناخ بشكل مبالغ 

فيه.

الباحــث بالشــؤون الجيولوجيــة الدكـتــور قيــس ســعود 

مخاطــره  االحفــوري  الوقــود  الحتــراق  انــه  الــى  يشــير 

المتعــددة، اذ يلــوث البيئــة بشــكل كبيــر، فضــال عــن 

وجود االنســكابات النفطية الناتجة عن تكسر االنابيب 

الناقلــة للنفــط، وهــي ايضــا ســبب اخــر للتلــوث ولذلك 

تبنــي  علــى  الــدول  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  تشــجع 

االقتصاد االخضر واالبتعاد بشكل تدريجي عن االسود 

تمهيدا لالنتقال الى تنمية مستدامة ونظيفة.

استثمارات

المتحــدة  لالمــم  المهمــة  والوثائــق  التقاريــر  تحــث 

ومنظمات المجتمع المدني الدول القادرة على االنتقال  

الى االقتصاد االخضر على زيادة االستثمارات وتشجيع 

الســلع الخضــراء، ولوحــظ ان االســتثمار فــي الواليــات 

الــى  يصــل  والصيــن  الغربيــة  اوروبــا  ودول  المتحــدة 

مليــارات الــدوالرات في مشــاريع توليــد الطاقة النظيفة 

وانشاء قطاع خدمي مساند لها. 

قوانين ساندة

كمــا تؤكــد تلــك التقاريــر وجــود قوانيــن تســهم بتقليــل 

الملوثــات وتحمــي االقتصــاد االخضــر وتوليــه اهتمامــا 

مة بين القطاعين  اكبر، ولذلك من الضروري حدوث تواأ

العــام والخــاص من اجل انجاح هذا المشــروع الكبير، 

فضــال عن تعميم التقنيات القائمة على الطاقة النظيفة 

التــي  العلميــة  المشــاريع  وتمويــل  للبيئــة  والصديقــة 

نها تطويــر التقنيــات النظيفــة ومصــادر الطاقــة  مــن شــاأ

المتجددة، كما تحث الدراســات على تشجيع االستثمار 

الســيارات  شــحن  ومحطــات  الذكيــة  الشــبكات  فــي 

اقتصاديــة  سياســة  صياغــة  عــن  فضــال  الكهربائيــة، 

مستدامة.

 تسويق ايكولوجي

تشــير الدراســات الــى امكانيــة تحقيق اربــاح اقتصادية 

نظيفــة  منتجــات  اســتهالك  تبنــي  تــم  مــا  اذا  كبيــرة، 

بالتســويق  يعــرف  مــا  ظهــور  ومــع  للبيئــة،  وصديقــة 

نشــطة الفعاليــات التجاريــة  االيكولوجــي الــذي يعنــي اأ

خذ في حسبانها المحافظة  والخدمية والصناعية التي تاأ

ضــرار بهــا مــن جــراء  لحــاق االأ علــى البيئــة والحــد مــن اإ

نشطتها التجارية.  صناعتها واأ
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لــى مرضين  مــم كلهــا فردهــا اإ مــراض االأ عــرف ابــن خلــدون اأ

الفعــل  مقومــي  يصيبــان  مرضــان  تفاعلهمــا..  لــى  واإ ثنيــن  اإ

جيال وحكم للجماعات:   السياسي من حيث هو تربية لالأ

نسان  دوات قيام االإ صاب السياسة باعتبارها فن اأ ولهما اأ 1.اأ

نظريــة  هــو  البشــري  والعمــران  وحمايــة.  رعايــة  العضــوي 

ول. مراض هذا المقوم االأ الكشف والتشخيص والعالج الأ

نسان  خالق باعتبارها فن غايات قيام االإ صاب االأ 2.والثاني اأ

هــو نظريــة  نســاني  االإ الروحــي رعايــة وحمايــة. واالجتمــاع 

مراض هذا المقوم الثاني. الكشف والتشخيص والعالج الأ

 وذانك هما مستويا المقدمة "علم العمران البشري و)علم( 

عراض  عراض التي وصفها ما تزال اأ نساني". واالأ االجتماع االإ

دوائهــا الراهنــة حتــى بعد  ســالمية الدالــة علــى اأ الحضــارة االإ

ن فهمت الشــعب بثوراتها شــروط االســتئناف التي تقتضي  اأ

التخلص من هذين المرضين:

ي التربية  داتي سياســتها اأ صــاب رؤيــة الجماعة الأ ول اأ 1.فــاالأ

والحكــم. وينتــج عنــه المــرض السياســي عامــة. ويصفــه ابــن 

التربيــة  عنــف  بمفعــول  نســانية  االإ معانــي  بفســاد  خلــدون 

وعنــف الحكــم. والعنفــان يفقدانــه مــا فيه مــن طبيعي ومن 

عالــة نفســه  اإ روحــي. فيصبــح عاجــزا عضويــا ونفســيا علــى 

وحمايتها )الفصل 40 من الباب السادس(

ي منزلته  نســان اأ صــاب رؤية الجماعة لمفهوم االإ 2.والثانــي اأ

الوجوديــة. وينتــج عنه المرض الخلقي عامة. ويصفه بفقدان 

نســان. والوصل  الوصــل بيــن الديني والطبيعــي في كيان االإ

نســان مــن "رئيــس بطبعــه  نــي: فاالإ هــو  معنــى الفطــرة القراآ

لــه )دينــي("  الــذي خلــق  )طبيعــي( بمقتضــى االســتخالف 

لى عبد لدين العجل تحول اإ

 )الفصل 20 من الباب الثاني(

 في تعريف السياسة

لذلــك فــكل من يعرفون السياســة بكونها فــن الممكن ـ كل 

و  النخبــة السياســية العربيــة المتفاقهــة ســواء بلغــة دينيــة اأ

بلغة فلسفية ـ يعرفونها بمنطق يقف عند ويل للمصلين. 

نســان يختلــف عــن فعــل الضــرورة  فالممكــن فــي فعــل االإ

نه  لــى الضــرورة الشــرطية فيهــا. اإ الطبيعيــة الــذي ينتســب اإ

ذن فهو يندرج  لــى الحرية الشــرطية في التاريــخ واإ ينتســب اإ

فــي عالقــة الــذات بالموضــوع خــالل الفعــل بفضــل ظــرف 

مجراه ومظروفه:

المعمــورة  مــكان  مــن  حصــة  السياســي  الفعــل  1.فظــرف 

المحــددان  وهمــا  التاريخــي.  زمانهــا  ومــن  الجغرافــي 

الموضوعيــان لمــا يجــري في الحصتين من المــكان والزمان 

وفــي مــا حولهمــا مــن المعمــورة مكانــا وزمانــا: وذانــك همــا 

الحيزان الطبيعيان.

2.ومظروف الفعل السياســي تحاصص بين الموجودين في 

الحصــة الجغرافيــة مــن المعمــورة والحصــة التاريخيــة منها 

داخليــا وخارجيــا حولهــا لتحقيــق الرعايــة والحماية شــرطي 

البقاء والحفاظ على الذات.

 كل مــن يعرفــون السياســة بكونها فــن الممكنـ  كل النخبة 

بلغــة  و  اأ بلغــة دينيــة  المتفاقهــة ســواء  العربيــة  السياســية 

فلسفية ـ يعرفونها بمنطق يقف عند ويل للمصلين.

ذن ما بين البشــر من عالقات حول شــروط   المظــروف هــو اإ

القياميــن العضــوي والروحــي: فــكل العالقــات بيــن البشــر 

مــا جــوزل ثمرة عالقتهــم بالطبيعة وهــي اقتصادية  مدارهــا اإ

و ثمرة عالقتهم في ما بينهم وهي ثقافية. اأ

ثــر االقتصــادي فــي الثقافي  ويترتــب علــى تفاعــل الثمرتيــن اأ

النســيج  كل  ســاس  اأ وهمــا  االقتصــادي،  فــي  الثقافــي  ثــر  واأ

ن خلقي وسياســي الناتج عن فعل  االجتماعــي الــذي هو في اآ

نســان في الحيزين الطبيعيين والحيزين الناتجين عنهما  االإ

ي التراث والثروة. اأ

ذن فتعريــف السياســة بوصفهــا فنــا للمكــن لو صــح لكان  واإ

نســاني بظرفة وليس فــن الفعل  نهــا فــن االنفعــال االإ يعنــي اأ

مره لننفعــل به بل  بمظروفــه مــا لــم نعــرف الممكن بواقــع اأ

ال  ن السياســي ال يكــون فــن فعــل اإ ي اإ مــره لنفعلــه اأ يقــاع اأ باإ

بفعله في جعل الممكن تمكنا في المكان وتزمنا في الزمان:

فــال تكــون السياســة حينهــا فــن الممكــن بــل فــن التمكيــن 

ن  ثرهــا فــي الجغرافيــا وفــي التاريــخ. ذلــك اأ ي اأ والتزميــن اأ

العالقــة بيــن التمكين والتزمين هــي العالقة بين الجغرافيا 

والتاريخ:

ول كانــت تزمينا  خذنــا هــذه العالقــة في االتجــاه االأ ذا اأ 1.فــاإ

ينتــج عنــه التراث الــذي يوحد الجماعة روحيــا وهو التزمين 

)الثقافة(

خذنا هذه ا لعالقة في االتجاه الثاني كانت  ذا عكســنا فاأ 2.واإ

الثروة التي توحد الجماعة ماديا وهو التمكين )االقتصاد(

فيكــون فــن الممكــن مــن حيــث هــو فعــل وليــس انفعــاال 

اجتهاد وجهاد يحققان شــروط البقاء الحر والمستقل للفرد 

والجماعــة بما ينجــزه في الجغرافيا وفي التاريخ المناســبين 

لهــذه الشــروط حتــى يصبــح للتــراث فعــل التوحيــد الروحي 

وللثروة فعل التوحيد المادي:

ربع التي تحدد قيام الفرد والجماعة  وتلك هي المتغيرات االأ

صلهــا كلهــا هــو هــذان النوعــان مــن التوحيــد الــذي يحقق  واأ

الرعاية والحماية وهو معنى السيادة السياسية.

ن السياســة  و فــي الخارج فاإ وســواء كان ذلــك فــي الداخــل اأ

تكــون اســتراتيجية التنافــس علــى الجغرافيــا وعلــى التاريــخ 

وعلــى التــراث وعلــى الثــروة بوصفهــا عوامــل وحــدة الفــرد 

والجماعــة في عملية تقاســم المعمــورة مكانها وزمانها، وهي 

عوامــل فــي صيرورة دائمة بمنطق شــروط الرعاية والحماية 

التــي مــن دونهــا الوجــود للحريــة والكرامــة بعــدي الســيادة 

للفرد في الداخل وللجماعة في الخارج.

وقــد اكـتشــفت المعادلــة التــي تحقــق هــذا المعنــى والــذي 

و فن التمكين والتزمين  يمكن تسميته "القدرة السياسية" اأ

نساني فيهما  في الظرف المكاني والزماني وفي المظروف االإ

فــردا وجماعــة بفضــل مــا يحصــل مــن توحيــد لهــم بالتــراث 

هــي  وتلــك  ماديــا:  االقتصاديــة  وبالثــروة  روحيــا  الثقافــي 

السيادة التي هي غاية السياسة.

وهذه المعادلة يمكن التمثيل لها بشــكل هندســي هو شكل 

ي  الهرم مربع القاعدة والذي تكون ذروته القدرة السياسية اأ

ي التمكين و  فعال التي وصفت اأ القدرة على تحقيق هذه االأ

بــداع التراث روحيا وابداع الثروة ماديا لتحقيق  التزميــن واإ

الرعاية والحماية في الداخل وفي الخارج وتلك هي وظائف 

نساني الدولة. في تحليل الفعل االإ

فالفعــل  فعــال:  االأ تحليــل  لــى  اإ مــر  الأ الهــرم  هــذا  رســم  فالأ

و جماعيــا ال بــد فيــه من قاعــدة مربعة  نســاني فرديــا كان اأ االإ

لف من: وذروة هي القدرة. والقاعدة المربعة تتاأ

للــذات وللجماعــة ومــن  رادة التمكيــن  اإ رادة وهــي هنــا  1.اإ

ليه  يتميز بهذه الصفة يمثل من يمكن للجماعة ان تطمئن اإ

لينوبهــا فــي قوامــة الدولــة. ولذلــك فالعصبيــات واالحــزاب 

نظمــة النتخــاب هــؤالء الذيــن تغلــب عليهم هذه  ال اأ ليســت اإ

الخاصيــة. وهــي شــبيهة بحظائــر تربيــة الخيــول في الســباق 

وقصب السبق هنا هي القدرة على القيادة.

رادة التزمين للذات وللجماعة ومن يتميز  2.رؤيــة وهي هنا اإ

ذا كان ممن  رادة اإ بهــذه الصفة يمثل من يمكــن لصاحب االإ

ن  رادتهــا -وقــد ال يكــون حيــا الأ اختارتهــم الجماعــة ليمثــل اإ

وجد وعي الجماعة  ن يكون صاحب المشروع الذي اأ يمكن اأ

ســيس دولــة قيمــة علــى رعايتهــا وحمايتها لذاتهــاـ  ولذلك  بتاأ

فــال توجــد قوة سياســية ليس لها مرجعية رؤيويــة من تراثها 

الذي هو بعد تاريخها الروحي.

ال تكون ذات  3.لكــن ال يمكــن للرؤيــة التــي تحــدد الغايــات اأ

دوات ومن ثم فالرؤية ليســت التراث عامة بل  علم يحدد االأ

ســاس وحدة الفرد  هــي مــا فيــه من فهم لذاتــه من حيث هو اأ

ســاس حــب البقــاء والتواصل في  والجماعــة روحيــا بمعنــى اأ

الزمــان بالعمــل علــى علــم ومن ثــم فالعلــم هو الــذي يحقق 

لــى توحيــد  لــى توحيــد روحــي والجغرافيــا اإ تحويــل التاريــخ اإ

مادي بما يحققه من تطبيقات تنتج التراث والثروة.

ذا كانت  ال اإ دواتهــا اإ ن تقبــل بالرؤيــة واأ رادة ال يمكــن اأ 4.واالإ

ليــه  دوات ومــا تصبــو اإ ذات ذوق يحــدد معنــى الغايــات واالأ

و ممــا يســميه ابــن خلــدون  الجماعــة مــن "نــوع" الوجــود اأ

"نحلــة العيــش" التي هــي جوهر الكيان الجمعــي والذي من 

دون ال تكون للجماعة هوية مميزة هي التي يحققها التمكين 

و االقتصــاد والتزميــن بالتوحيد الروحي  بالتوحيــد المــادي اأ

و الثقافة.  اأ

و القــدرة  5.وعلــى هــذه القاعــدة المربعــة تحصــل الــذروة اأ

السياســية: فالجماعــة تســاس كمــا قــال الغزالــي بمعتبــري 

و ضمنيا وهم من  الزمان الذين تنتخبهم هي ســواء صراحة اأ

يقود حركة التمكين والتزمين فيسوسون كيانها الحي منهم 

مم غالبا ما يكون سهم الميتين في سياستها  والميت الن االأ

هم بكـثير من سهم االحياء. اأ

فالقــدرة السياســية التــي تتحقــق حيــث يلتقي قطــرا المربع 

رادة والرؤية والعلــم والذوق القطر الواصل  المؤلــف مــن االإ

رادة والــذوق وبيــن الرؤيــة والعلــم نجــد قمــة الهــرم  بيــن االإ

رادة عالقــة مباشــرة بالرؤيــة تحديــدا  السياســي. وطبعــا فــاالإ

دوات. وللرؤية عالقة مباشــرة  للغايــات وبالعلــم تحديــدا لــالأ

دوات وغيــر مباشــرة  رادة تحديــدا والــذوق تحديــدا لــالأ بــاالإ

بالعلــم تحديــدا للغايــات.  فيلتقــي العلــم والــذوق مباشــرة 

داتــي والغائــي فــي القــدرة التي هــي ذروة  فيتحــد دورهمــا االأ

بداعين المادي المنتج  ن شرط االإ القاعدة المربعة وهي في اآ

للثــروة والروحــي المنتــج للتــراث، وفــي ذلــك تكمــن فاعلية 

رض والثانــي  ول هــو االســتعمار فــي االأ مــم التاريخيــة: واالأ االأ

نه شــرط  ول الأ هــو االســتخالف. وال يمكــن االســتغناء عن االأ

نه شرط البقاء الروحي. البقاء العضوي وال على الثاني الأ

ضالح  ربعة تلتقي مباشــرة باأ ركان االأ لذلــك ففــي القاعــدة االأ

المربــع وتلتقــي بصورة غير مباشــرة بقطريه. وذلــك للتمييز 

داتي. واجتمــاع اللقائين ينتج  بيــن اللقــاء الغائي واللقــاء االأ

الــذروة التــي هــي القــدرة ببعديهــا المنتــج للثــروة والمنتــج 

للتراث شرطي وحدة الجماعة وسيادتها.

وعندمــا يســمو القلــب الــذي يتقتاطــع فيــه القطــران تصبــح 

ضــالع االربعــة  نصفــا كل قطــر ضلعيــن للهــرم فتلتقــي االأ

ربعة مثلثات  فــي القمــة التي هي القــدرة وتكون ســفوحها االأ

لى  متســاوية الضلعيــن وقبــل ذلك يقســم القطــران المربع اإ

ربع مثلثات قائمة الزوايا. اأ

شــكال الهندســية ثباتــا وقــوة  كـثــر االأ ن المثلــث اأ والمعلــوم اأ

فالطــون تكويــن  اأ التامــة ومنــه حــاول  شــكال  ول االأ اأ وهــو 

جــرام الخمســة التي كانــت هدف كل  النمــوذج الرياضــي لالأ

خيرة الثالثة عشرة. الهندسة االقليدية ومضوع المقالة االأ

سيس الدولة الكونية  ولو لم تكن استراتيجية الرسول في تاأ

التي يكون فيها جميع البشــر اخوة )النســاء 1( ومتســاويين 

)الحجرات 13(تعمل بهذه المعادلة السياســية لما تحققت 

ســالم الكونيــة التي تميزت بسياســة االســتعمار في  دولــة االإ

ن: لى الحد الذي حول القراآ االرض اإ

نســانية شــبه  لى فلســفة تاريخ لالإ رض اإ 1.واالســتعمار في االأ

مقصــور علــى المــادي مــن كيانهــا بتحريــر المائــدة والســرير 

وفنهما.

لى فلسفة  ن اإ لى الحد الذي حول القراآ 2.واالستخالف فيها اإ

نسانية شبه مقصور على الروحي بالتحرر من الترف  دين لالإ

فيهما وفي فنيهما.

ن باعتباره  جلهــا غيرت قــراءة القــراآ وتلــك هــي العلــة التي الأ

نســانية وسياســة الرســول باعتبارها  اســتراتيجية لتوحيد االإ

تكويــن عينــة منها. وذلك هو الهدف مــن قراءته قراء تعرف 

ديان والفلســفي في  الواحد المشــترك بين الديني في كل االأ

كل الفلسفات.

وهــو مــا اقتضــى تغييــر مفهــوم الزمــان عندما يصبــح تاريخيا 

حــداث  االأ تاريــخ  وهمــا  للماضــي  ثنــان  اإ مخمســا:  فجعلتــه 

حاديث التي تبقي على حياتها الحقا ســابقا واثنان  وتاريخ االأ

حــداث  حاديــث ســابقا وتاريــخ االأ للمســتقبل وهمــا تاريــخ االأ

ن هــو الحاضــر  التــي تحققهــا الحقــا. والقلــب والمحيــط فــي اآ

ن. الذي يوجد بين الزوجين وحولهما في اآ

وطبعــا فتغييــر مفهــوم الزمــان بهــذا المعنــى يناظــره تغيــر 

نه مكان  بعاد الأ مفهــوم المــكان ليكون هو بدوره مخمــس االأ

الذكــرى حدثــا وحديثــا ومكان التوقــع حديثا وحدثــا ومكان 

وليــن وحولهما في  فعــل التمكــن والتزمــن الــذي هو بيــن االأ

ذا غابت هذه الشــروط التي وصفت في هذه المحاولة  ن. واإ اآ

لتعريف السياسة ومعنى التمكين والتزمين عاملي التوحيد 

ي الجغرافيــا والتاريــخ والتــراث والثروة  حيــاز الخمســة اأ باالأ

لــه  معنــى  ال  مــة  اأ علــى  الــكالم  ن  فــاإ الموحــدة  والمرجعيــة 

عيــان )الظرف(  ن مــن فقــد هــذه العناصــر خارجيــا فــي االأ الأ

فراد داخليا فــي االذهان )المظروف(  ومفعولهــا فــي كيان االأ

ن تعتبر ذات سياسة ودولة. ال يمكن اأ

ن تعرف السياســة انفعاال ال  ن يمكــن اأ وحينهــا نفهــم كيــف اأ

فعــال بكونهــا فن الممكن وغالبا ما تكــون عالمة هذه الرؤية 

كراهات السياســية التي هي في الحقيقة  كـثرة الكالم على االإ

نتيجيــة السياســة من حيث هــي رد فعل وليس فعال لغياب 

قزام وال يمثلون  ن المتكلمين بهذه الرؤية اأ هذه المعادلة والأ

من يسميهم الغزالي معتبري الزمان.
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قراءات  10
شرح المعادلة السياسية

الضــرورة  يمثــالن  ـ  والزمــان  المــكان  ـ  فالظرفــان 

الطبيعيــة ليــس مــن حيث هي طبيعيــة بل من حيث 

نسان في المكان  لى جغرافيا نحتها االإ تحول المكان اإ

نسان في  لى تاريخ رسمه االإ ومن حيث تحول الزمان اإ

الزمان.. وكل من يهمل هذه االستراتيجية تابع حتما. 

ي  نســان غيــر التابــع اأ مــا المظروفــان فهمــا بعــدا االإ واأ

ي الفرد والجماعة.  الناحت للمكان والراسم للزمان اأ

نســان مــن حيــث هو فــرد وجماعة همــا صنيعة ما  فاالإ

ذا  صنعــوه بظرفيــات الجغرافيا والتاريــخ وصانعهما اإ

توفــرت شــروط االســتثناء مــن الخســر الخمســة التــي 

حددتها سورة العصر.

فنحصــل بذلــك علــى تحضيــر ـ النقلــة الخلدونيــة مــن 

ن نجعل  لى الحضارةـ  الحيزين الطبيعيين باأ البداوة اإ

المــكان جغرافيــا والزمان تاريخا وال يتحقق ذلك من 

دون ما يترتب على فعل الفرد والجماعة فيهما. وتلك 

بالمظــروف  والزمــان(  )المــكان  الظــرف  عالقــة  هــي 

)الفرد والجماعة(. 

نســان فــي حيــزي الظــرف  وتكــون نتيجــة انظــراف االإ

نتاج التراث  الطبيعــي تظريفهمــا الحضاري الذي هو اإ

موحــدا روحيــا )الثقافــة( وانتــاج الثروة موحــدا ماديا 

)االقتصاد(. وهذا هو مضمون الباب االول من مقدمة 

ابن خلدون.

صــل فهــو الوعــي الخســر الــذي يهــدد  مــا الشــرط االأ اأ

االســتعمار  ي  اأ مهمتيــه  يحقــق  لــم  هــو  ذا  اإ نســان  االإ

ذا هــو فعــل ذلــك  و اإ رض واالســتخالف فيهــا اأ فــي االأ

رض فاكـتفى باالســتعمار دون  لى االأ خالد اإ بمنطــق االإ

ي صار يعبد  االســتخالف فصــار يؤمــن بدين العجــل اأ

قوال(: موال( ويتبع خواره )ربا االأ معدنه )ربا االأ

مــكان الــذي  وهــذا هــو الــداء الــذي يحــدد "مــدى" االإ

عرفــت السياســة بكونهــا فنــه: القائلون بفــن الممكن 

فعــن  رض..  االأ لــى  اإ والمخلــدون  العجــل  عبيــد  هــم 

ثنــان  اإ شــروط:  ربعــة  اأ تترفــع  صلــي  االأ الشــرط  هــذا 

منهــا يتعلقــان بمــا يحــدد دورالفــرد وســهمه في نحت 

ثنــان منهــا يتعلقــان بمــا  الجغرافيــا ورســم التاريــخ واإ

يحدد دور الجماعة وسهمها في جعل النحت والرسم 

يصبخ حال الظرفية والمظروفية.

ما الشرطان المحددان لدور الفرد وسهمه فهما: 1 ـ  فاأ

ول يعني علة التحرر  يمــان 2ـ  والعمــل الصالح. واالأ االإ

رض والثاني عالمة حصــول اثمار  لــى االأ مــن االخــالد اإ

العلة في المعلول.

ما الشرطان المحددان لدور الجماعة وسهمها فهما:  واأ

ول هو  1 ـ التواصــي بالحــق 2 ـ والتواصــي بالصبر. واالأ

روح االجتهــاد فــي طلــب الحقيقــة فــي الجماعــة وهــو 

ســر ابــداع التــراث الموحــد روحيــا. والثانــي هــو روح 

الجهــاد في الســعي لتحقيقهــا في التاريــخ الفعلي وهو 

سر الثروة الموحدة ماديا.

ذا حصلت هذه الشروط الخمسة زال خطر الخسر  فاإ

مة سياسة لعالم الشهادة سياسة  صبحت سياسة االأ واأ

ن القيــم المحددة  لــى عالم الغيــب بمعنى اأ مشــدودة اإ

نســان تكــون قد تحــررت من ديــن العجل  لســلوك االإ

قوال. موال وربا االأ ي من ربا االأ اأ

مة مشكلة االأ

لــى  لــت اإ مــة الحالــي وكيــف اآ لــى مشــكل االأ ن اإ تــي االآ اآ

وضعيتهــا المخزيــة التــي جعلتها تفقد شــروط الحرية 

نساني  والكرامة بسبب ما حصل من فساد لمعاني االإ

لــى عالــة علــى غيرهــا في  بلغــة ابــن خلــدون وتحولهــا اإ

الرعاية والحماية.

والهــدف هــو الجــواب عــن هــذا الســؤال المحيــر: مــا 

قليــم الــذي كان يمثل قوة  هــل االإ العلــة فــي مــا عليه اأ

سياســة قــادرة علــى الرعايــة والحماية وتمكــن وتزمن 

في الماضي فاســتطاع تكوين جغرافيا وتاريخ وتراث 

وثــروة تحافــظ على كيانه فتحرر: من ســلطان بيزنطة 

مــن  والباطنيــة،  الصليبيــة  ســلطان  مــن  وفــارس، 

ســلطان الهيمنــة المغوليــة، مــن ســلطان الهيمنة من 

االستردادية، من سلطان االستعمارية..

نه فقد  صبح تابعا اقتصاديا وثقافية وسياســيا الأ لكنه اأ

وحدة مكانه ووحدة زمانه بما حصل في تشتيت عامل 

التوحيــد الروحي )التــراث والثقافة( وعامــل التوحيد 

المــادي )الثــروة واالقتصاد(. وهذا هو المشــكل الذي 

بمناســبته عرفت السياســة هذا التعريف الذي يمكن 

من التخلص من هذه التبعيات.

فهي ليســت السياســة فن الممكن انفعاال بل هي فن 

التمكين فعال وذلك بنحت الجغرافيا ورســم التاريخ 

لــى التمكن المــادي والتزمين  لالنتقــال مــن الممكن اإ

الروحي.

كل المشكل هو في تحديد حال الظرفية والمظروفية 

التــي جعلــت ذلك ممكنا فحالــت دون التمكن بالحد 

نســان علــى النحت الذي يحول  مكان لقدرة االإ مــن االإ

ويحــول  الــذي  الرســم  وعلــى  جغرافيــا  لــى  اإ المــكان 

لى تاريخ. الزمان اإ

صبحــا بيد من صرنــا تابعين له  هــذا النحت والرســم اأ

فحدد الظرفية الموضوعية ونســج المظروفية الذاتية 

ذهــان فحال دو  عيــان وعلــى االأ نــه ســيطر علــى االأ ي اإ اأ

نســان علــى نحــت المكان ورســم الزمــان بما  قــدرة االإ

نسان. يمكن لالإ

ليســت السياســة فــن الممكــن انفعــاال بــل هــي فــن 

التمكين فعال وذلك بنحت الجغرافيا ورســم التاريخ 

لــى التمكن المــادي والتزمين  لالنتقــال مــن الممكن اإ

الروحي.

قليم وخاصة لنخبه عمل بقاعدة  هل االأ  فالمستتبع الأ

تفكيــك نحــب المــكان ورســم الزمــان الــذي كان ســر 

نســان فيــه. فكانــت فكــرة القضــاء علــى وحدة  قــوة االإ

الجغرافيــا ووحدة التاريخ بفكــرة الدولة القومية على 

ن مفتتة لهما وحائلة دون االســتقرار  ســاس اثني في اآ اأ

صغرها. حتى في اأ

ســيس دولة  ثنيــة غيــر موجــودة وتاأ ن وحــدة االإ ذلــك اأ

ثنيــات  هليــة الدائمــة بيــن االإ عليهــا تعنــي الحــرب االأ

ســالم وخاصــة في  رض االإ ي قســم مــن اأ الكـثيــرة فــي اأ

ثنية  قليــم فضــال عما يترتب عليها من جمــع بين االإ االإ

دون  حائــالن  وهمــا  المذهبيــة  والطائفيــة  العرقيــة 

الوطنية وميسران للتبعية

هليــة الدائمــة تعني  ن الحــرب االأ وفــي هــذه الحالــة فــاإ

امتنــاع التنميــة المادية التي هي ثمــرة فاعلية التاريخ 

التــي هــي  فــي الجغرافيــا وامتنــاع التنميــة الروحيــة 

صــل ذلك كله  ثمــرة فاعليــة الجغرافيا فــي التاريخ. واأ

وعلــى  االثنيــات  علــى  متعاليــة  روحيــة  مرجعيــة  هــو 

الطائفيات.

داة  لذلك فحال الظرفية التي انتجها المستتبع هي االأ

قليــم  االأ هــل  اأ المظروفيــة: صــار  حــال  انتجــت  التــي 

كـثــر دفاعــا عمــا حققه المســتعمر منه  وخاصــة نخبــه اأ

نها فاقدة لشــروط  صبحت الدولة القطرية خرافة الأ واأ

ال تصبح محمية. السيادة وال يمكن اأ

فليــس لهــا الحجــم المناســب للتمكيــن وصــار تفتيت 

لالمتنــاع  محدديــن  التاريــخ  وتشــتيت  الجغرافيــا 

مــن  المحــرر  التمكــن  امــكان  لشــروط  الموضوعــي 

نتج من  التبعية االقتصادية والثقافية والسياسية بما اأ

فقدان القدرة السياسة.

صبــح االمتناع الموضوعي محبطا لكل امكان ذاتي  واأ

فيتبــع المظــروف الظــرف بحيــث تصبــح النخــب هــي 

بدورهــا مفتتــة تفتت المكان ومشــتتة تشــتت الزمان 

وال يبقى من عوامل الوحدة شيئ غير التبعية.

ويصبــح مبــداأ التوحيــد الوحيد الحامــي الخارجي وهو 

معنــى الحمايــة التــي يطلبها البعض ضــد البعض وهو 

ن صــار التفريق مقومــا بنيويا  جوهــر فــرق تســد بعــد اأ

في الجماعة وصارت التوابع هي التي تطلب الحماية.

بواق  لى اأ وبهذا المعنى فكل الحزيبات -220-ليست اإ

المافيــات الداخليــة التــي تمثــل المافيــات الخارجيــة 

رادة الجماعــة مــن حيــث هــي مدركــة  وكلهــا ال تمثــل اإ

وتراثهــا  وتاريخهــا  جغرافيتهــا  ي  اأ وجودهــا  حيــاز  الأ

وثروتهــا والعامــل الموحــد لكيانها توحيــدا يميزها بما 

يحفــظ تمكينهــا فــي وتزمينها.  وكلما ســمعت كبارهم 

وصغارهــم يتكلمون عن تونس وعن شــروط تحريرها 

ن االســتعمار قد نجح  مــن ظرفيتهــا الحاليــة تبين لي اأ

ن  ن جعل كل قوانا السياســية تقبل باأ نجاحــا باهرا باأ

تســتمد وجودها على ركح السياســية منه ومن ممثليه 

نســان  عماق ما االإ حياز الظارفة وال من اأ وليس من االأ

المظروف فيها من فاعلية:

1.التمكيــن الــذي يحقــق شــروط الحصة مــن المكان 

التــي مــن دونهــا ال يمكــن تحقيــق التنميــة المادية في 

عصر العماليق االقتصادية.

2.التزميــن الــذي يحقــق شــروط الحصــة مــن الزمــان 

التي من دون ال يمكن تحقيق شروط التنمية الروحي 

في عصر العماليق الثقافية. 

المســتقل  المــادي  القيــام  3.فيحولــون دون شــروط 

ي شــروط التنيمــة االقتصاديــة القــادرة علــى تحقيق  اأ

البحــث  ن  الأ للتعميــر  والتقنيــة   العلميــة  شــروطها 

قزمهــا  التــي  المحميــات  متنــاول  فــي  ليــس  العلمــي 

صحابها. اأ

ي  4.ويحولون دون شــروط القيام الروحي المستقل اأ

شــروط التنمية الثقافية القادرة على تحقيق شروطها 

ن الطموح التاريخي  العملية والخلقية لالســتخالف الأ

رسالة كونية ليس في متناول التابعين.

ن مثــل هذه الوضعية الماديــة والروحية  خيــرا فاإ 5.واأ

نســانية"  نســانا حــرا يفهــم معنــى "معانــي االإ ال تنتــج اإ

نســان مــن  الخلدونــي فينطبــق عليــه نظريتــه فــي االإ

حيــث هو "رئيــس بطبعه بمقتضى االســتخالف الذي 

خلق له".
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عده كل من كيفن ليبتاك  مريكية في تقرير لها اأ ن" االأ ن اأ قالت شبكة "سي اأ

ن الرئيــس ترامب وفي ما  وكيتليــن كولينــز، وتابعــت دار الســالم ترجمتــه، اإ

يام في المكـتب البيضاوي، بدا معزوال وغاضبا ويرفض ســماع  تبقى له من اأ

اسم الرئيس ريتشارد نيكسون.

ن عــدد المستشــارين حولــه تقلــص، واختفــى مــن حوله  وجــاء فــي التقريــر اأ

صــوت فــالش الكاميرات وهــي تلتقط الصور له وهديــر الجماهير التي تهتف 

باسمه. 

حافلــة  جنــدة  اأ خيــر  االأ ســبوعه  اأ فــي  الرئيــس  لــدى  تكــون  ن  اأ مــن  وبــدال 

بالنشــاطات، فقد وجد نفســه يلعب دور الضحية وســط خروج غير مشــرف 

من المنصب.

خيــرة وهــو يراقــب انهيار  يامــه االأ ووفقــا لمــن حولــه، فقــد اســتهلك ترامــب اأ

مكانية اســتقالته،  رائســته بما في ذلك مناقشــات عابرة مع مســاعديه حول اإ

مريكي  خر اأ غــالق على الموضوع ومنع ذكر نيكســون اآ نــه طلــب منهم االإ ال اأ اإ

مامه. يجبر على االستقالة من منصبه اأ

ال يذكــر اســم الرئيــس  وطلــب مــن مستشــار لــه فــي حــوار جــرى قبــل فتــرة اأ

ســبوع الماضي، قال لعدد  ســبق. وفي حوار عابر حول اســتقالته جرى االأ االأ

نه ال يســتطيع التعويل على نائبه مايك بنس للعفو عنه كما  شــخاص اإ من االأ

فعل جيرالد فورد مع سلفه نيكسون. 

نه راغب في تذوق طعم الرائسة حتى النهاية فقد طلب التحضير لحفلة  والأ

قــوال  ســبوع المقبــل، وذلــك بنــاء علــى اأ وداع كبيــرة فــي يــوم التنصيــب االأ

لى  خــر مرة اإ ن يركــب الطائرة كرئيس الآ مــر وقبل اأ شــخاص علــى معرفــة باالأ اأ

بالم بيتش في فلوريدا. 

شــارات حــول رحيلــه المرتقــب واضحة فــي كل مــكان، حيث بات  ولكــن االإ

مــام نافــذة مكـتبــه ضجيج يســمع لعمــال وضعوا الفتة كـتــب عليها "2021  اأ

تنصيب بايدن-هاريس" وذلك من على منصة مؤقتة.

قامتــه المكــون مــن ثــالث طبقــات. وفــي  وكانــت الالفتــة واضحــة مــن مقــر اإ

داخــل البناية كان ترامب يحــاول مواجهة تداعيات محاكمته الثانية، حيث 

تقلصت دائرة المحيطين به وسط مزاج متجهم.

نه يشــعر وبشــكل متزايد بالخــوف والقلق مما  ليه اإ شــخاص تحدثــوا اإ وقــال اأ

ينتظــره مــن مصائــب ماليــة وقانونيــة عندمــا يصبــح مواطنــا عاديــا، يغذيهــا 

المحامــون والمستشــارون القانونيــون، حيــث يحاول تشــكيل فريق قانوني 

مكانية العفو عن نفسه وعائلته.   لمواجهة محاكمة ثانية في وقت يدرس فيه اإ

نهم تخلوا عنه في ساعة الشدة  وزاد سخطه من الجمهوريين الذين يشعر باأ

بما فيهم قادة الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ. 

لقائه مباشرة يكون بمثابة  و اإ ما مسجل اأ وناشده مساعدوه بتسجيل خطاب اإ

و التزاما.  نجازاته، لكنه لم يبد اهتماما اأ خطاب وداعي يدعم اإ

ما بنس فقد قام بممارسة ما تبقى من مهام للرئيس حيث زار يوم الخميس  اأ

نه زار العاملين في  الحــرس الوطني الذين نشــروا في مبنى الكابيتــول، كما اأ

بيض لوداعهم.  البيت االأ

نه  خيــرة، ذلك اأ بيض للمرة االأ ويحضــر فريــق ترامــب للخروج مــن البيت االأ

يــام قليلــة على الرائســة، فيمــا غادر عــدد منهم، ومــن ظلوا  لــم يتبــق ســوى اأ

و لملمة ما تبقى  لــى المكاتــب، ركزوا على اتمــام عملية الخــروج اأ يحضــرون اإ

شياء. لهم من اأ

مام مكـتب  وظهرت يوم الخميس نشاطات انتقال بوجود شاحنات رمادية اأ

بيض مــارك ميدوز، حيث شــوهدت زوجته ديبي وهي  مديــر طاقــم البيت االأ

تنقل درجا محشوا من مكـتبه.

بيــض في الطابــق العلوي فقد بــات فارغا،  عالمــي للبيــت االأ مــا المكـتــب االإ اأ

ت كايلي  صبحت المكاتب التي كان العاملون يجلســون عليها فارغة. وبداأ واأ

خيــرة فــي محاكمــة ترامــب بترتيــب  يــام االأ ماكينــي التــي لــم تظهــر خــالل االأ

وراقها للخروج. اأ

وظهــر وزيــر التجارة ويلبر روس في مقابلة تلفزيونية من بالم بيتش. وحظي 

الري كودلو مدير المجلس القومي االقتصادي بتصفيق وهو يغادر البناية.

خيــر وهو تنظيم خــروج حافل  ويركــز مــن تبقــى من مستشــارين على عمل اأ

بيــض فــي صباح يــوم تنصيب بايدن، حيث ســتكون  للرئيــس مــن البيــت االأ

خيــرة التي يترك فيهــا البناية كرئيس، ويتوقع ترامب حشــدا كبيرا  المــرة االأ

يصطف لوداعه.

داء بايدن  ن عــددا من مســاعديه وحلفائه شــجعوه على حضور حفــل اأ ومــع اأ

ن قلة تتوقع وجوده في يوم التنصيب.  ال اأ للقسم، اإ

نــه ال يحــب فكــرة خروجه مــن البيت  خبــر ترامــب عــددا مــن مســاعديه باأ واأ

كرئيس سابق وركوب طائرة ليست الطائرة الرائسية. وال يحب فكرة طلب 

مر.   طالع باالأ خر مرة من بايدن بحسب مسؤولين على اإ استخدامها الآ

ولم يقرر ترامب بعد ترك رسالة لبايدن على "رزيليوت ديسك" في المكـتب 

ن بعضا من مساعديه شجعوه على مواصلة التقاليد. البيضاوي مع اأ

طــالع زواره على الرســالة التي تركها  وكان ترامــب فــي بدايــة حكمــه يحــب اإ

وباما واشــتملت على الســطر المعروف "بعيدا عن الشــد والجذب  له باراك اأ

قل قوية  دوات الديمقراطية على االأ مر يعود لنا لترك اأ للسياسة اليومية، فاالأ

كما وجدناها". 

بيــض قبــل يــوم مــن حفل تنصيــب بايدن،  وكان ترامــب ســيغادر البيــت االأ

لكنــه ســيغادر في صبــاح 20 كانون الثاني/ يناير على طائــرة تابعة للمارينز 

وســتكون واضحــة لبايــدن الذي ســيقضي الليلــة قبل الحفل فــي بلير هاوس 

القريب من قصر القرارات.

ن يكــون  نــه يحــب اأ وال تــزال تفاصيــل مغــادرة ترامــب غيــر واضحــة، مــع اأ

خروجه في احتفال رسمي وبطريقة عسكرية.

و القاعدة الجوية المشــتركة في  بيــض اأ م ال فــي البيت االأ وســواء حــدث هــذا اأ

و مطــار بالــم بيتش فالخطة ال تزال تحت النظر. وســيذهب ترامب  نــدروز اأ اأ

ي الغــو ببالم بيتش مســاء يوم التنصيــب حيث تنتهي  لــى ناديــه فــي ماري اإ اإ

واليته رسميا. 

لف  وســيكون الرئيــس المنتهيــة واليتــه بعيــدا عن الرئيــس المقبــل بحوالي اأ

ميل، حيث ســتكون مهمة تســليم الحقيبة النووية معقدة لوجســتيا في هذا 

ليه ولن  ي مكان يذهــب اإ الوضــع، فهــي تــزن 45 رطــال وترافق الرئيس فــي اأ

يكون سهال تسليمها كما لو كانا بجانب بعضهما البعض في حفل التسليم.

كد من وجود  بيض ســيتاأ ن الضابط العســكري للبيت االأ وقال مصدر مطلع اإ

ن الشيفرات  خرى جاهزة لبايدن، كما اأ كرتين نوويتين واحدة مع ترامب واأ

النوويــة التــي يحملهــا ترامــب والمســجلة فــي بطاقــة تعــرف بـ"البســكويتة" 

ستتوقف عن العمل في حال انتهت واليته.

نــه استســلم لواقع  ال اأ ن ترامــب ال يــزال متمســكا بفــوزه باالنتخابــات اإ ومــع اأ

بيض وعودته كمواطن عادي، حيث ســيواجه الكـثير من  مغادرته البيت االأ

ثناء حكمه وتلك التي حرض عليها  المشــاكل القانونية والمالية التي برزت اأ

خيرة من رائسته. يام االأ في االأ

ول مشــكلة ســتواجه ترامــب هــي محاكمتــه التــي ســتبداأ بعــد تولــي بايدن  واأ

الحكــم، وهــو يركــز علــى تجميــع طاقــم قانونــي للدفاع عنــه بعدمــا تدهورت 

مر مســاعديه بعدم دفع الرســوم  عالقتــه مــع محاميــه روديــو جولياني الذي اأ

التي طالبه بها.

وطلــب عــدد مــن المقربيــن لــه التوقــف عــن االســتماع لجوليانــي بســبب 

معلوماتــه المضللــة. وبــدال مــن ذلــك يتطلــع ترامــب للتعامــل مــع المحامــي 

ن بنس يمكنــه وقف عملية  خبر الرئيس بــاأ يســتمان الــذي اأ المحافــظ جــون اإ

المصادقــة علــى فوز بايدن فــي االنتخابات. وكان مخطائ في هذا الكالم. ولم 

لى فريق الدفاع عن ترامب.  يستمان اإ يستبعد مصدر انضمام اإ

دانة  ن زعيــم الجمهورييــن ميتــش ماكونيــل لن يصــوت الإ وقــال مســؤولون اإ

ن يظل الموضوع مصدر  ترامب، لكن ماكونيل الغاضب من الرئيس يريد اأ

خيرة. يامه االأ قلق لترامب في اأ

وبحســب مقربيــن مــن الرئيــس فقــد كان قلقــا مــن المشــاكل القانونيــة التي 

تنتظــره قبــل انتخابــات تشــرين الثاني/ نوفمبــر ولكنهــا زادت منذئذ. ولكنه 

حداث  هاجــم المحاميــن والمســاعدين وطلــب منهــم مســاعدته خاصة بعــد اأ

ربعاء  الكابيتــول. وهــو مــا كان ســببا في شــريط الفيديو الذي ســجله يــوم االأ

كد فيه شجبه للعنف. واأ
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مشــاَهٌد  للعيــان،  واضــح  مــر  اأ نســاني  االإ الضعــف 

ن الكريــم هــذه الحقيقة  ل القــراآ ملمــوس؛ وقــد ســجَّ

نَســاُن َضِعيًفا{ )النســاء:  فــي قوله تعالى: }َوُخِلَق ااْلإ

.)28

و  و ِغنى اأ ن البعــض، في انتشــاٍء بلحظِة قــوٍة اأ ومــع اأ

عافيــة، قــد ينســى ذلك، بل ويســرف على نفســه في 

حداث  يام وتوالي االأ ن حقائق االأ ادعــاء النقيض؛ فــاإ

لــى هــذه  ــر الناســي، ويــرّد الغافــل اإ ن يذِكّ كـفيــل بــاأ

الحقيقة الثابتة من حقائق الوجود..

ن نلمــس مظاهــره فــي  نســان نســتطيع اأ وضعــف االإ

مــره، وعــن  نســان وقلــة حيلتــه عــن تدبيــر اأ عجــز االإ

ليــه نفســه.. وفــي احتياجــه  القيــام بــكل مــا تطمــح اإ

لغيره من بني جنسه، الستيفاء حاجاته ومتطلبات 

ضروراتــه.. وفــي عدم قدرتــه على مقاومــة ما يصيبه 

ال ِبِشــِقّ الّنْفس؛ بــل ربما حار  مراض، اإ فــات واأ مــن اآ

الطب في كشف الداء، وعجز عن وصف الدواء!

عتــى الــدول قــد تقــف كليلــًة عــن مواجهــة تغير  ن اأ اإ

هبــوب  و  اأ بــركان،  تفجــر  مــن  الكــون؛  فــي  طــارئ 

وبــاء..  انتشــار  و  اأ زلــزال،  حــدوث  و  اأ عاصفــة، 

و تلــك التــي يقــع بهــا هذا  حتــى لتقــف هــذه الدولــة اأ

الطارئ مســتنِجدًة بغيرها من الدول، تطلب منهم 

مس تتيــه فخاًرا عليهم  المســاعدات، وقــد كانت باالأ

ن لها من علم وقوة!.. وكـفى بذلك دلياًل على  بما ُمِكّ

نسان من ضعف! ما يتصف به االإ

وتبعــث  نســان،  باالإ تلــّم  التــي  الوحشــة  تلــك  ن  واإ

ن يدري  ســى في نفســه، وربما من دون اأ الحزن واالأ

لــم الــذي يصيب المــرء لفقد  ن هــذا االأ لهــا ســبًبا.. واإ

و هذا العجز الفكري الذي  و فوات مقصود.. اأ عزيز، اأ

يحــول بينــه وبيــن فــك معضــالت الكــون والحياة.. 

نســان  كل هــذا وغيــره لممــا يؤكــد حقيقة اتصاف االإ

ي الضعــف- ليــس حالــة طارئــة،  نــه- اأ بالضعــف، واأ

ْن  صيــل فيــه، ووضــع ثابــت لــه، واإ نمــا هــو طبــع اأ واإ

خر، ومن  تغيــرت درجاتــه ومظاهره، من شــخص الآ

خرى. حالة الأ

مِر نفِســه، وال خارق  لًها، وال مالَك اأ نســان ليس اإ فاالإ

ن زعمت غير ذلك فلســفات  الُقوى “ســوبرمان”، واإ

ســبحانه،  خالقــه  بيــد  مــره  اأ نمــا  واإ وغيــره!  نيتشــه 

دون  بعيــدة  تقــف  وطبيعتــه  محــدودة،  وطاقاتــه 

حدود الكمال!

نســان- ســواء علــى  حــرى االإ ورغــم ذلــك كلــه، مــا اأ

ن يذكر هذا الضعف  و المجمــوع- اأ مســتوى الفرد، اأ

ذ لــه جوانبــه المضيئــة رغــم  نســاني وال ينســاه؛ اإ االإ

ليــه مــن عجــز وانعــدام حيلــة! فالضعــف  مــا يشــير اإ

متــى  صوابــه  نســان  لالإ َيــردَّ  ن  بــاأ كـفيــل  نســاني  االإ

يًضا  خالقــه؛ وهو كـفيــل اأ و شــردت اأ انحــرف فكــره اأ

ن يدفعه للتناغم مع بني جنســه، الســيما الفقراء  بــاأ

وتــي 
أ
حــد بمــا ا ال يســتعلي علــى اأ والضعفــة منهــم، واأ

و العافيــة؛ بــل هــو  و المــال اأ مــن حــظ فــي القــوة اأ

ن يدفعــه الســتكناه حقائــق الكون  كـفيــل كذلــك بــاأ

واستنباط قوانينه، ليسدَّ ِمن حاصل ذلك ما يشعر 

بــه مــن عجــز، ويكمــل مــا ينقصــه مــن احتياجــات.. 

وكـفى بتلك من فوائد!

نســان علــى ضعفــه، فذلــك لــه  مــا كيــف يتغلــب االإ اأ

همها.. ساسية نشير الأ خطوط اأ

حسن الصلة باهلل تعالى

ول مــا يجــب علــى المــرء ليغالــب مــا يالزمــه من  فــاأ

ن يحســن صلته بــاهلل تعالى، ويحرص  ضعــف، هــو اأ

ن  فــاإ تضعــف؛  و  اأ الصلــة  هــذه  تنقطــع  ال  اأ علــى 

لى قوّي يستند عليه ويستمّد منه  الضعيف محتاج اإ

مــا فاتــه من قوة؛ وهللا تعالى هو القوي العزيز الذي 

حد؛ فليس مثل ركن هللا  حد وال يغالبه اأ ال يحتاج الأ

ليــه ويســتمد منه  نســان؛ يســتند اإ وى لالإ ورحابــه مــاأ

العون والقوة.

ساســية التي  خالق االأ حــد االأ ولهــذا كان “التــوكل” اأ

ذ هــو خلــق يذّكــر  ن يتخلــق بهــا المســلم؛ اإ ينبغــي اأ

ال باالســتعانة بخالقه  المــرء بضعفــه الــذي ال ُيجَبــر اإ

ُكنُتــم  ن  اإ ُلــوا  َفَتَوكَّ  ِ للاَّ }َوَعَلــى  ســبحانه:  القــوي 

ِل  َفْلَيَتــَوكَّ  ِ للاَّ }َوَعَلــى   ،)23 )المائــدة:  ْؤِمِنيــَن{  مُّ

ِ َفُهَو  ْل َعَلى للاَّ اْلُمْؤِمُنوَن{ )التوبة: 51(، }َوَمن َيَتَوكَّ

ُكْم  نَّ َحْســُبُه{ )الطالق: 3(. وفي السنة النبوية: “لو اأ

 
ُ

لــه، لرزَقكــم كمــا يــْرزق  توكُّ
َّ

ُلــوَن عَلــى هللِا حــق َتَتوكَّ

يَر؛ تغدوا ِخماًصا وَتُروُح ِبطاًنا”. الطَّ

نســان فــي الخــروج مــن البيــت  َيْشــَرع االإ وعندمــا 

ُمســتفِتًحا يومــه بــاِداًئ رحلة الســعي والعمل، ُيســّن 

ن يــردد هــذا الدعــاء: “بســِم هللِا، توكْلــُت علــى  لــه اأ

ِفيَت،  ال بــاهلِل”، فيقال له: “كـُ هللِا، ال حــوَل وال قــوَة اإ

بهــذا  فالمســلم  الشــيطاُن”.  عنــه  ــى  وَتَنحَّ وُوِقيــَت، 

الدعــاء ينخلــع مــن ضعفــه متــوكاًل علــى هللا تعالــى، 

لــى رحــاب القــوي العزيــز.. وهــل بعــد ذلــك  الجــائً اإ

و وهن! و فزع اأ خوف اأ

ل َعَلى هللِا ِجَماُع  َوكُّ وكان سعيد بن ُجَبْيٍر يقول: التَّ

ِل  َوكُّ ُلَك ِصْدَق التَّ ْساأ ي اأ ِنّ  اإ
ُهمَّ ْيَماِن. َوَكاَن َيْدُعو: اللَّ االإ

َعَلْيَك، َوُحْسَن الَظِنّ ِبَك.

نساني حسن التعاون مع النوع االإ

وتي من قوة وحظوظ، ال يســتطيع  نســان، مهمــا اأ االإ

ن ينفصل عن مجتمعه  مور حياته، وال اأ َّ باأ
ن يستقل اأ

ن يتعاون مع بني  المحيــط بــه؛ ولهــذا ال مفرَّ له من اأ

تلــف مــع نوعــه؛ فحينئــذ تتســاند الُقوى  جنســه، وياأ

خذ كل فرد من المجموع ويعطي له.. وتتكامل، وياأ

لفــة  نــس بغيــره، واالأ
أ
نســان علــى اال ُفِطــر االإ ولهــذا 

ي  مــع شــبيهه.. نــرى هذا فــي “الوحدة الصغيــرة”، اأ

ي في  ســرة، كمــا نــراه في “الوحــدات الكبــرى”، اأ االأ

المعاهدات والتحالفات بين الدول..

يقــول الفارابــي تحــت عنــوان: )القــول فــي احتيــاج 

 واحٍد من 
ُّ

لى االجتماع والتعــاون(: “وكل نســان اإ االإ

ن  نه محتاج، فــي قوامه، وفي اأ النــاس مفطــور على اأ

ن  شــياء كـثيــرة ال يمكنه اأ لى اأ فضل كماالته، اإ يبلــغ اأ

لى قوم يقوم له  ها هو وحده، بل يحتاج اإ يقوم بها كِلّ

 واحٍد 
ُّ

ليــه. وكل  واحــٍد منهم بشــيء مما يحتاج اإ
ُّ

كل

ن يكون  من كِلّ واحٍد بهذه الحال، فلذلك ال يمكن اأ

جله جعلت الفطرة  نســان ينال الكمال، الــذي الأ االإ

الَّ باجتماعات جماعة كـثيرة متعاونين،  الطبيعية، اإ

ليه   واحــٍد لــكِلّ واحــٍد ببعــض ما يحتــاج اإ
ُّ

يقــوم كل

فــي قوامــه؛ فيجتمــع، ممــا يقــوم بــه جملــة الجماعة 

ليــه في قوامــه وفي  لــكِلّ واحــٍد، جميــع مــا يحتــاج اإ

نســان،  شــخاص االإ ن يبلــغ الكمــال؛ ولهــذا كـثرت اأ اأ

رض، فحدثــت منهــا  فحصلــوا فــي المعمــورة مــن االأ

نسانية”. االجتماعات االإ

قيمــة  والفضائــل  والتقــوى  البــر  علــى  والتعــاون 

بنائه بعضهم  ســالم بين اأ يها االإ ســالمية كبرى، ينِمّ اإ

خرين؛ فهناك قواســم  مــع بعــض، وبينهــم وبيــن االآ

متانــة:  ونزيدهــا  عنهــا،  نبحــث  ن  اأ علينــا  مشــتركة 

ْثِم  ْقــَوٰىۖ  َواَل َتَعاَوُنوا َعَلى ااْلإ }َوَتَعاَوُنــوا َعَلــى اْلِبِرّ َوالتَّ

َواْلُعْدَواِن{ )المائدة: 2(.

نســان متصًفــا بالضعــف اتصاًفــا ثابًتــا،  ذا كان االإ واإ

ــف مــن حــدة هــذا الضعــف  ن يخِفّ نــه يســتطيع اأ فاإ

خرين، وليــس باالنكـفاء  بالتعــاون والتســاند مــع االآ

على نفسه، والتعالي على غيره.

ق  تفــِرّ وال  نســانية،  باالإ  
ُّ

تحــل التــي  الكــوارث  ن  واإ

 
َّ

خرى، لهــي مدعاة ليحل التعــاون محل مــة واأ بيــن اأ

ن  ال فاإ الشــقاق، ولنــرى التوافــق بــدل التخالــف.. واإ

نســاني ســيزداد، والمصائــب لن تندفع،  الضعف االإ

وسيشقى الضعفة والعجزة بها خاصة!

جــواء  اأ النبــي صلــى هللا عليــه وســلم  اســتعاد  لقــد 

ا،  شــابًّ كان  حيــن  شــهده  الــذي  الفضــول”  “حلــف 

فقــال: “َلَقــْد َشــِهْدت ِفــي َداِر َعْبــِد هللِا ْبــِن ُجْدَعــاَن 

ْدَعى ِبِه ِفي 
أ
ّن ِلي ِبِه ُحْمَر الّنَعمِ؛ َوَلْو ا ِحّب اأ

أ
ِحْلًفا َما ا

َجْبت”. ْساَلِم اَلأ االإ

شعريين حين  ومدح صلى هللا عليه وسلم تعاون االأ

ْرَمُلوا  َذا اأ يَن اإ ْشــَعِرِيّ نَّ ااْلأ تنــزل بهــم النازلة؛ فقــال: اإ

 َطَعاُم ِعَياِلِهــْم ِباْلَمِديَنِة، َجَمُعوا َما 
َّ

ْو َقل ِفــي اْلَغــْزِو اأ

َكاَن ِعْنَدُهــْم ِفــي َثــْوٍب َواِحٍد ُثــمَّ اْقَتَســُموُه َبْيَنُهْم ِفي 

َنا ِمْنُهْم”. ي َواأ ِة؛ َفُهْم ِمِنّ ِويَّ َناٍء َواِحٍد ِبالسَّ اإ

الضعــف  مواجهــة  فــي  محتاجــون-  نحــن  ولهــذا، 

لى تدعيم “المجتمع  نساني على المستوى العام- اإ االإ

المدني” بما له من دور تطوعي فاعل، ومسارعة في 

غاثــة؛ فالمجتمــع المدنــي لــه دور  تقديــم العــون واالإ

مهــم مطلــوب ال غنــاء عنــه مهمــا كانت المؤسســات 

ر عن حيوية  نه يعِبّ الرســمية قوية ونافذة.. بجانــب اأ

المجتمــع، ويســتنفر قــواه الحيــة، وطاقاتــه الكبيرة 

واصر بين فائته.. في فعل الخير وتدعيم االأ
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يمان مغازي الشرقاوي اإ

م الحنــون التــي تنجــب الرجــال وترعاهــم وتربيهــم  نهــا االأ اإ

وتسهر على راحتهم، تجوع وتطعمهم، وتحزن وتسعدهم، 

وتتعب وتريحهم، وتفتديهم بروحها ونفسها.

خوتهــا، تمــارس  مٌّ ثانيــة الإ خــت المحبــة التــي هــي اأ وهــي االأ

مومــة ولو كانــت تصغرهم، تحنو عليهــم وترعاهم  معهــم االأ

خوي الرائع. وتعطيهم حبها االأ

حفاد ويتدافعون  وهــي الجــدة المحبوبة التي يتدلل عليه االأ

ــى فــي قلبهــا من  لــى حضنهــا الكبيــر، فتنفــق عليهــم مــا تَبقَّ اإ

نهــا العمــة والخالــة وكل  حــب الحيــاة فــي حبهــا لهــم، كما اأ

م تحمل بين شــغاف قلبها الرحمة والحب  منهمــا بمثابــة االأ

والحنان.

وهــي الزوجــة الرفيقــة التــي خلقهــا هللا تعالى للرجــل تحبه 

وترعــاه، وتقاســمه منامــه وصحــوه، وال يطيب عيشــه بعيدًا 

والده منها فيستمر نسله ويمتد  ليها، وُيرزق اأ عنها، يسكن اإ

ثره. اأ

ة فــي الجاهليــة مهينــة مهضومــة حقوقهــا حتى  كانــت المــراأ

حيانًا حية في التراب كانت ُتدفن اأ

بيهــا منــذ  وهــي االبنــة الرقيقــة التــي يتعلــق قلبهــا بحــب اأ

صغرها، وترى فيه مثلها وقدوتها، وحسبها وجاهها، وعزها 

ومنعتها.

نــاث،  نهــا هــي التــي تلــد الذكــور واالإ ة.. كمــا اأ هــذه هــي المــراأ

فيشــبون رجااًل ونســاء بين يديها، وال تســتقيم بدونها الدنيا 

ي حال! باأ

ة قديمــًا فــي  وبالرغــم مــن كل ذلــك، فقــد كانــت هــذه المــراأ

ســالم- محتقرة، مهينــة، ضائعة مكانتها،  الجاهلية -قبل االإ

مهضومــة حقوقهــا، بل قــد ُتدفن حية في التراب، ال لشــيء 

ي ظلــم تعرضــت لــه منذ والدتهــا في تلك  نثــى! فــاأ نهــا اأ ال الأ اإ

الفترة الزمنية المظلمة؟!

ة: رحم الناس بالمراأ اأ

رحــم النــاس  لكــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم كان اأ

ة، قبــل النبــوة وبعدهــا، وحيــن انبلــج فجــر  جميعــًا بالمــراأ

ســالم وظهــر نــوره والح ببعثــة هــذا النبــي الرحيــم هلت  االإ

سها وتظهر، فقد جاء صلى هللا عليه  بشائر الحقوق تطل براأ

صحابها؛  لــى اأ وســلم ليعيــد نصاب العــدل وُيرجع الحقوق اإ

)َوَمــا  لــه:  تعالــى  هللا  قــال  وقــد  بالقســط،  النــاس  ليقــوم 

نبيــاء: 7(، فــكان نصيرًا  ْلَعاَلِميــَن( )االأ الَّ َرْحَمــًة ّلِ ْرَســْلَناَك اإ اأ

نًا وحقوقًا في  ة، حيــث جعــل لها مكانــة وشــاأ وناصــرًا للمــراأ

حوالهــا، ونهــى وحــذر من اســتضعافها وظلمهــا، فقال:  كل اأ

ة«  والمــراأ اليتيــم،  الضعيفيــن:  حــق  عليكــم  ُج  َحــّرِ
أ
ا نــي  »اإ

)صحيح الجامع(.

وجب لها الحقوق،  وصى النبي صلى هللا عليه وسلم بها واأ فاأ

ربعمائــة ســنة، ليكــون لنبــي  لــف واأ كـثــر مــن اأ وذلــك منــذ اأ

ــبق فــي ذلــك، ولتكــون  ســالم صلــى هللا عليــه وســلم السَّ االإ

ول مــن ُتكــرم مــن النســاء هــذا التكريــم  ة المســلمة اأ المــراأ

ن الكريم وتتضمنها  العظيم وتحفظ حقوقها فينزل بها القراآ

صبح  ن كانت توَرث، واأ ــنة النبويــة، فصارت تِرث بعــد اأ السُّ

هلية لها، يقول  ن كانت ال اأ لها ذمتها المالية المستقلة بعد اأ

ن كنــا فــي الجاهليــة مــا نعــد  عمــر رضــي هللا عنــه: »وهللا، اإ

نزل، وقســم  نــزل هللا تعالــى فيهــن ما اأ مــرًا، حتــى اأ للنســاء اأ

لهن ما قسم« )رواه مسلم(.

نــه نهــى عــن منعهــا مــن الــزواج  مــن رحمــة النبــي بالفتــاة اأ

وجعل النفقة عليها بعده عبادة

ة: لى الرحمة بالمراأ دعوة النبي اإ

كان النبــي صلــى هللا عليه وســلم رحمة مهداة، ومن رحمته 

ليها فــي كل وقت  حســان اإ ة واالإ لى الرحمــة بالمراأ نــه دعــا اإ اأ

عظمه،  ن لها من البر اأ ّمــًا فاإ ن كانت اأ لــى يــوم الدين؛ فهي اإ اإ

تمها، ومن الرحمة ما يناســب قلبها الرحيم،  ومــن الطاعــة اأ

عقــوق  عليكــم  حــرم  هللا  ن  »اإ وقــال:  عقوقهــا  عــن  فنهــى 

مهــات« )رواه البخــاري(، وقــد قال رجل: يا رســول هللا،  االأ

مك، ثم  مك، ثم اأ حق الناس بحسن الصحبة؟ قال: »اأ من اأ

نزل  دناك« )رواه مســلم(، وقد اأ دناك اأ بوك، ثم اأ مك، ثم اأ اأ

حسان بها. ن يوصي بالبر واالإ عليه القراآ

ختًا، فقد حث على حسن صحبتها، فقال:  ة اأ ن كانت المراأ واإ

حسن ُصْحبَتهما ما َصِحَبتاه، دخل  ختان، فاأ »َمن كانت له اأ

و  ختــان اأ
أ
حمــد(، وقــال: »مــن كان لــه ا بهمــا الجنــة« )رواه اأ

نا وهو في الجنة  ليهما ما صحبتاُه، كنُت اأ حســن اإ ابنتاِن، فاأ

صبعيه« )السلسلة الصحيحة(.
أ
كهاتين، وقرَن بين ا

وصى بها خيرًا، وقال: »استوصوا بالنساء  ما الزوجة، فقد اأ اأ

نا  هله، واأ خيرًا« )صحيح الجامع(، وقال: »خيركم خيركم الأ

هلي« )رواه الترمذي(، بل وجعلها بصالحها خير  خيركم الأ

نما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا  متاع الدنيا، فقال: »اإ

ة الصالحــة« )صحيــح ابــن ماجــة(،  فضــل مــن المــراأ شــيء اأ

ُة  ربــٌع من الســعادِة: المراأ نهــا من الســعادة فقال: »اأ وذكــر اأ

لبانــي(، وقد  خرجــه ابــن حبــان، وصححه االأ الصالحــُة..« )اأ

زواج بحسن العشرة لزوجاتهم. مر االأ ن ياأ نزل عليه القراآ اأ

رحمة النبي بالبنت:

ســالم، فقــد نالــت من  د قبــل االإ مــا البنــت التــي كانــت تــواأ اأ

رحمــة النبــي صلــى هللا عليه وســلم القســط الوافــر، فكانت 

ربع بنات  بعثتــه رحمــة لكل البنــات، وقد رزقه هللا تعالــى اأ

ليهن، وكلهن ولــدن قبل بعثته  حســن اإ رّباهــن ورحمهــن واأ

ن  د البنــات وقــال: »اإ صلــى هللا عليــه وســلم، فنهــى عــن واأ

د البنــات..« )رواه  مهــات، وواأ هللا حــرم عليكــم: عقــوق االأ

نَثى فلم َيِئْدهــا ولم ُيِهْنها 
أ
البخــاري(، وقــال: »َمــن كانت له ا

َة«  دَخلُه هللُا الَجنَّ كوَر- اأ ولم ُيؤِثْر وَلَدُه عليها -قال: يعني الذُّ

بو داود( )رواه اأ

العظيمــة  البشــارات  مــن  ســاق  نــه  اأ بهــن  رحمتــه  ومــن 

لى  حســان اإ للوالديــن، وحــث علــى نيل هــذه البشــريات باالإ

كرامهــا وعــدم ظلمهــا، وقــال: »َمــن كان لــه ثــالُث  البنــت واإ

لبتَة«،  ُة اأ ُبهنَّ ويرَحُمهنَّ ويكـُفُلهنَّ وَجَبت له الجنَّ بناٍت ُيؤّدِ

ن كانتــا  ن كانتــا اثنتيــِن؟ قــال: »واإ قيــل: يــا رســوَل هللِا، فــاإ

ن لو قال واحدًة لقال واحدًة   القــوِم اأ
ُ

ى بعض اثنتيــِن«، فراأ

دب المفرد(. خرجه البخاري في االأ )اأ

الرحمة المهداة:

جمــل الصــور  لقــد قــدم لنــا النبــي صلــى هللا عليــه وســلم اأ

ة، ولنا فيه القــدوة والمثل،  التــي تتجلــى فيها رحمتــه بالمراأ

ن نؤتيهــا حقوقهــا وال نحرمهــا  فاالقتــداء بــه يتطلــب منــا اأ

شــكال  ي شــكل مــن اأ ن نكرمهــا فــال نهينهــا بــاأ ميراثهــا، واأ

ختًا وابنة  مًا واأ ة اأ هانــة. فمن الرحمة حســن معاملة المــراأ االإ

مــن ونعمــل للحفــاظ علــى  وزوجــة، فنرعاهــا ونوفــر لهــا االأ

خراجهــا من ظلمة  صحتهــا وعفتهــا وكرامتها ومشــاعرها، واإ

ن نغمرها بفيض الرحمة  يمان، واأ لى نور العلم واالإ الجهل اإ

قــواًل وعمــاًل وســلوكًا، وقد قــال النبي صلى هللا عليه وســلم: 

»الراحمون يرحمهم الرحمن« )رواه الترمذي(.

أرحم الناس بالمرأة
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دار السالم/ بغداد/ متابعة 

قــرار وزارة التربيــة بجعــل الــدوام يومــًا واحدًا، 

عــده البعــض غير مدروس، ومثيرًا للمشــكالت، 

االمــور  وليــاء  اأ بيــن  الكالميــة  المشــادات  وان 

ومعلمــي ابنائهــم غالبــًا مــا تظهــر فــي تعليقــات 

شــبكات  فــي  المجموعــات  فــي  االمــور  وليــاء  اأ

االنترنــت، ومــا بين رغبــة التالميــذ والطلبة في 

اســتمرار الــدوام علــى مــدار االســبوع وتخــوف 

الــوزارة مــن "كورونــا وجيلهــا الجديــد"، يظــل 

الجــدل قائمــًا، فاليــوم الواحــد ال يكـفــي مطلقًا، 

لفهم المواد الدراســية، وال حتى اكمال المنهج، 

على الرغم من الحذف البسيط لبعض الفقرات 

في المناهج الدراسية.

شهر يعادل سنة

علــق مدير اعدادية الســيدية المســائية االســتاذ 

واحــد  ليــوم  الــدوام  علــى  درويــش  عبــاس 

باالســبوع، بانــه قــرار فيــه شــيء مــن العجالــة، 

وبحســاب بســيط فان مجموع الدوام لمدة سنة 

يســتطيع  فكيــف  فقــط،  واحــدًا  شــهرًا  يعــادل 

المــدرس اكمــال المنهــج المقــرر، فعليــه ارى، 

ن يكون الدوام ثالثة ايام في  والكالم لدرويش اأ

االسبوع.

واضــاف "ان الحــذف لبعض مــواد المناهج كان 

متســرعًا، ولم تستشــر الــوزارة مدرســي المواد، 

المديريــة  فــي  العامليــن  راء  اآ علــى  واقتصــرت 

العامــة للمناهــج فــي وزارة التربيــة، وهنا تكمن 

ي الحقيقي قد غيب  المعضلة، الن صاحب الراأ

مــن دون معرفة اســباب لجوء الــوزارة الى هذه 

لية".  االآ

فوائد ومساوئ

وعــدت مديــرة "عــراق الصمود االساســية" نهلة 

مــن  تخلــو  ال  لكنهــا  جيــدة،  التجربــة  منســي، 

يجابيتها بانها جعلت الطالب يتجه  مســاوئ، واإ

مــن  بــدال  بالــدروس،  االنترنــت  اســتغالل  الــى 

االلعاب فقط.

ثيراتهــا الجانبيــة،  مــا مــن ناحيــة تاأ  واضافــت "اأ

ال ســيما لالســر التي ليــس لها تحصيل دراســي، 

يضطــر  االحيــان  مــن  كـثيــر  فــي  فالطالــب 

للتعليــم  معرفتــه  عــدم  عنــد  االستســالم  الــى 

بزيــادة  بشــدة  اطالــب  انــا  لذلــك  االلكـترونــي، 

ايــام الــدوام الى ثالثــة ايام، الن اغلــب التالميذ 

والطلبــة تكــون اســتفادتهم مــن المعلمــة اكـثــر 

من شــرح االهل، وهــذا المقترح يمكن تحقيقه 

باعــادة تقســيم الطلبــة بالقاعــات الدراســية في 

المدارس".

اليوم الواحد ال يكـفي

وبينــت المعلمــة الجامعية يســرى شنشــول من 

مدرســة ابن ماجــد االبتدائيــة "ان اليوم الواحد 

ال يكـفــي اليصــال المــادة بنحــو علمــي وواقعــي 

واقــع  فــي  كبيــرة  فجــوة  ســيخلق  مــا  للتلميــذ، 

التعليم، وربما يدفع ثمنها في المستقبل البعيد 

اطفال العراق".

واكــدت لــي بانفعــال: "هــؤالء الصغــار وتقصــد 

لي:)ســت(  يقولــون  االبتدائــي(  االول  )صــف 

ننا نحب المدرســة، وعند  نرغب بدوام كامل، الأ

تدريس اهلنا لنا في البيت غالبًا ما نجد صعوبة 

كبيــرة في فهم المادة، فطريقتهم "ليســت مثل 

طريقتك في التعليم".

موقف الوزارة

الــوزارة بــررت التزامهــا باليــوم الواحــد، وعلــى 

الــوزارة  فــي  والعالقــات  االعــالم  مديــر  لســان 

الدكـتور هيثم العزاوي الذي اكد موقف الوزارة 

الثابــت الــذي يتناغم مــع قرارات خليــة االزمة، 

قــرارات  الي  االســتجابة  عــدم  علــى  وشــددت 

اخرى تخالفها.

تــي هذا االصرار كما يقول العزاوي، للحرص  وياأ

)الــوزارة(  وانهــا  الطلبــة،  ســالمة  علــى  التــام 

ملتزمة بنحو تام بمقررات اللجنة العليا للصحة 

والســالمة، وتوجيهاتها بان يكون دوام التالميذ 

يوما واحدا لكل صف دراســي وحسب المرحلة 

مــا بقيــة ايــام  و ثانويــة(، واأ الدراســية )ابتدائيــة اأ

االسبوع، فسيكون فيها التعليم عن بعد.

ونقاًل عن الوزير، اكد لنا مدير االعالم والعالقات 

ادارات  جميــع  علــى  شــدد  انــه  الــوزارة،  فــي 

االزمــة،  خليــة  بمقــررات  بااللتــزام  المــدارس  

وانهــا غيــر قابلــة للنقاش، وعدم االســتجابة الي 

قــرارات اخــرى صــادرة باجتهــاد  توجيهــات او 

فــردي مــن بعــض الجهــات، حرصًا على ســالمة 

العمليــة  الســتمرار  وضمانــًا  الطلبــة  ابنائنــا 

التعليمية.

مجلس الوزراء

 وفــي بيــان مجلــس الــوزراء، شــدد علــى وزارة 

كافــة  المحافظــات  فــي  والمحافظيــن  التربيــة 

بعــدم اعطــاء اي اســتثناءات تخــص ايــام دوام 

بمــا  االهليــة،  المــدارس  وخاصــة  المــدارس، 

يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والســالمة 

ن علــى وزارة التربية  الوطنيــة، كمــا اكد البيان اأ

االيعــاز لمديريات التربية فــي المحافظات كافة 

بالتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر 

الصحــة لفحــص الطــالب والمــالكات التعليمية 

ومتابعة االجراءات الواجب اتخاذها بالمدارس 

اســاليب  فــكل  المــرض،  انتشــار  مــن  للحــد 

التكنولوجيا لم تعوض عن المدرس. 

زمات حديث االأ

زمات يختلف  ن "الحديــث في وقــت االأ  ونــوه بــاأ

زمة تفرض على  ن االأ وقات العادية، الأ عنه في االأ

صانعــي القــرار اتخــاذ خطوات صعبــة في وقت 

محــدد، وفــي ظــل ظــروف معقــدة، ال تعطينــا 

المزيد من الوقت، فتصور ان االحداث التي نمر 

بها )والكالم لحسين هندي( ال يمكن معالجتها 

و ظرف طبيعي، بل نحن  بحالة مفتوحة الزمن اأ

غــالق مؤسســاتنا  زمــة، فــي حالــة اإ فــي قلــب االأ

التعليميــة، وفي حالة البحث عن حلول ُتمكننا 

و بتجنــب  قــل الخســائر، اأ مــن الخــروج منهــا باأ

قــل تقديــر عنــد محاولتنــا البحــث  ســواأ فــي اأ االأ

لى توقف الحياة  دت اإ زمة، التــي اأ عــن حلول لالأ

التعليميــة في مؤسســاتنا العلميــة على اختالف 

نحــو  مباشــرة  التفكيــر  ســيقودنا  مراحلهــا، 

زمة". التكنولوجيا الرقمية للتغلب على هذه االأ

 دور كبير للوزارة

ن  ن نطالــب خليــة االزمة باأ  وتابــع "وال بــد لنــا اأ

يام الدراســية الكـثر  تعيــد النظــر بزيادة عــدد االأ

لــدى  فعليــة  حاجــة  لوجــود  واحــد،  يــوم  مــن 

الطلبة للتواصل المباشر وعلى وجه الخصوص 

التالميــذ مــن ذوي االحتياجــات الخاصة الذين 

يجــب توفيــر دعم خاص ومســتمر لهــم ال يمكن 

التواصــل  يمكنهــم  المنــزل وال  توفيــره داخــل 

مثــال(،  الصــم  )الطلبــة  الحاســوب  عــن طريــق 

توفرهــا  ن  اأ يمكــن  التــي  البرامــج  عــن  فضــال 

المدرســة لهــم، الســيما  ان عــدد التالميــذ فــي 

الصــف الخــاص ال يتجــاوز 14 تلميــذًا، كمــا ال 

بممارســة  اال  جــودة  ذي  تعليــم  توفيــر  يمكــن 

المهــارات الصيفيــة التعليمية، وال ننســى الدور 

الكبير الذي قامت به وزارة التربية في مواجهة 

االزمــة، اذ انهــا وضعت العديد مــن المعالجات 

خالل العام الدراســي الماضي واستطاعت رغم 

ن  الظــروف الماليــة الصعبــة بخفــض االنفــاق، اأ

تبــداأ العــام الدراســي الحالي واســتيعاب الطلبة 

في المدارس ولجميع المراحل الدراسية".

دور المدرس 

همية دور المدرس  خر الأ  وتابع : "ان هناك  بعدًا اآ

داخــل الصف، فوجــوده ال يقتصر على التوجيه 

يقــوم  ن  اأ يتوقــع  بــل  فقــط،  المعرفــة  وتقديــم 

خالقي،  المــدرس بدور المستشــار التعليمي واالأ

نفســهم في ظل  اذ يســاعد الطــالب فــي توجيــه اأ

المتصارعــة  المعلومــات  مــن  الهائلــة  الدوامــة 

عمــال التعليميــة بين  داء وظيفــة منســق االأ وبــاأ

ن يكون المدرس  طــراف المختلفة، ويتوقــع اأ االأ

مصدرًا للتغيير في مجتمعه".
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التطبيعية تطالب الكاظمي بايقاف 
"التجاوزات المنظمة" على درجال

دار السالم/ بغداد

القــدم،  بكــرة  العراقــي  لالتحــاد  التطبيعيــة  الهيئــة  طالبــت 

يقاف التجاوزات  رئيــس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، باإ

المنظمة" على وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.

وذكرت الهيئة في بيان، ان الهيئة التطبيعية تستنكر الحملة 

المغرضــة ذات التوجهــات المريبــة للشــك التــي يتعــرض لهــا 

ســاءة لغايات  وزير الشــباب والرياضة، عدنان درجال، من االإ

جــل  معروفــة، وتعــُد محــاوالت يائســة لخفافيــش الليــل مــن اأ

التحكــم بالمشــهد الرياضــي الذي عانى ســلبيات عديــدة تنخر 

في جسدِه منذ سنوات.

عدنــان  والرياضــة،  الشــباب  وزيــر  ن  اأ التطبيعيــة  واكــدت 

 كــروي، قــدم الكـثيــر لمنتخباتنــا الوطنيــة مــع 
ٌ

درجــال، رمــز

زمالئــه الالعبيــن، ومــا زال ابنــاء شــعبنا الطيــب يســتذكرون 

نجازات بفخٍر واعتزاز. تلك االإ

رسميًا.. ٔاحمد ياسين ينضم الى 
دنيزلي سبور التركي

دار السالم/ بغداد

اعلــن نــادي دنيزلــي ســبور 

بشــكل  تعاقــده  التركــي، 

المهاجــم  مــع  رســمي 

العراقي احمد ياسين.

وذكــر النادي فــي بيان عبر 

موقعــه الرســمي ان النادي 

خًرا اتفاًقا لمدة عام  برم موأ اأ

ونصــف العــام مــع الالعب 

حمــد ياســين، العــب خط  اأ

البالــغ مــن العمــر  الوســط 

يعلــب  والــذي   ، عاًمــا   29

لصفــوف هاكن الســويدي، 

مــع خيار التمديد لمدة عام 

واحد.

ميسي مهدد بالغياب 

4 مباريات عن برشلونة
دار السالم/ بغداد

امانــة  نــادي  توصــَل 

اتفــاٍق  لــى  اإ بغــداد 

بضــم  يقضــي  رســمي 

المنتخــب  مهاجــم 

وفريــق  اللبنانــي 

محمــد  العهــد، 

لــى الفريــق  اإ قــدوح، 

القــدم  بكــرة  ول  االأ

لتمثيلِه في منافسات 

الحالــي،  الموســم 

تعزيــز  طــار  اإ فــي 

الهجوميــة  القــدرة 

وقــاَل  للفريــق. 

مانــة  اأ نــادي  رئيــس 

بغــداد، فــالح مندب 

المســعودي في بيان 

صبــح  اأ "قــدوح  ن  اإ

صفــوف  فــي  العبــا 

ن  مانــة بغــداد بعــد اأ اأ

رســميا  عقــدا  وقــع 

شــهر".  لمدة خمســة اأ

ضــاَف المســعودي  واأ

يعــد  "قــدوح  ان 

المهاجميــن  مــن 

المميزين، وسيشكل 

وجــوده قــوة حقيقية 

مامــي  االأ الخــط  فــي 

ســود  اأ “كـتيبــة  لـــ 

ن  اأ بعــد  العاصمــة"، 

قــدم مســتويات فنية 

عالية مع فريق العهد 

في الدوري اللبناني، 

وحصوله على وصافة 

 7 برصيــد  الهدافيــن 

هداف". اأ

ميالن ُيعلن ٕاصابة تشالهانوجلو 
وثيو بـ فيروس كورونا
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دار السالم/ وكاالت

نطوان  قــر مهاجــم برشــلونة، الفرنســي اأ اأ

غريزمــان، الــذي تكـفــل بتســجيل هدفي 

تلتيك بلباو، في نهائي  فريقه في شــباك اأ

ال  ملعــب  علــى  ســباني  االإ الســوبر  س  كاأ

كارتوخا، والذي حسمه الفريق الباسكي 

نــه مســتاء وغاضــب مــن  بنتيجــة 3-2، باأ

الخسارة.

فــي تصريحــات  الدولــي  المهاجــم  وقــال 

ي  ن "خســارة اأ تليفزيونيــة بعد المباراة اأ

نهائي، يســبب له كل المشــاعر السيئة، 

ثنى فيه علــى الفريق  فــي الوقت الــذي اأ

لــى  اإ مشــيرًا  الباســكي"، 

التــي  "الفــرق  ن  اأ

مــرة  اإ تحــت  تلعــب 

غارســيا  مارســلينو  المخضــرم  المــدرب 

للغايــة،  جيــد  بشــكل  تضغــط  تــورال 

خطاء  لى بعض االأ رجع الهزيمة اإ ولكنــه اأ

التحضيــر  اســتراتيجية  وفــي  الدفاعيــة، 

سبوع". للمباراة على مدار االأ

واختتــم صاحــب 29 عامــًا تصريحاته: ال 

ذا كنــا قــد دافعنــا بشــكل ســيء  عــرف اإ اأ

هــداف الثالثة، ولكنها فــي النهاية  فــي االأ

لــم  بالمباريــات،  للفــوز  مهمــة  تفاصيــل 

نهايــة  فــي  ميســي  طــرد  لقطــة  شــاهد  اأ

غريزمان: خسرنا السوبر بسبب االخطاء الدفاعية

دار السالم/ متابعة

يطالي عن  ي سي ميالن االإ علن نادي اإ اأ

ول لكرة القدم،  صابة العبي الفريق االأ اإ

هــاكان تشــالهانوجلو وثيــو هيرنانديــز، 

كورونــا  فيــروس  بوبــاء  حــد  االأ اليــوم 

المستجد، كوفيد 19.

تــي ذلــك بعدمــا خضــع جميــع العبــي  ياأ

مــس،  اأ يــوم  طبيــة  لمســحة  الفريــق 

مبــاراة  خــوض  قبــل  وذلــك  الســبت، 

ثنيــن، فــي الجولــة الثامنة  كاليــاري، االإ

يطالــي في  عشــر مــن بطولــة الــدوري االإ

ال ربع مساًء. تمام الساعة 11 اإ

الالعبيــن  ن  اأ ميــالن  نــادي  كــد  واأ

منزلــي صحــي،  عــزل  لــى  اإ ســيخضعان 

حتــى يتعافيــان مــن الفيــروس والعودة 

يطالي من جديد. للفريق االإ
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عاشق األندلس يرحل منها: وفاة شيخ 
المؤرخين العراقيين الدكتور 
عبد الرحمن الحجي في مدريد

رحــل عــن دنيانــا الدكـتــور عبــد الرحمــن 

علــي الحجي شــيخ المؤرخيــن العراقيين، 

العاصمــة  فــي  وذلــك  ندلــس،  االأ وعاشــق 

ســبانية مدريد بعد مســيرة علمية كبيرة  االإ

سالمي عامة،  مضاها في خدمة التاريخ االإ اأ

ندلسي بخاصة. والتاريخ االأ

*ولد الحجى فى قضاء المقدادية بمحافظة 

القاهــرة  لــى  اإ يرحــل  ن  اأ قبــل   ، ديالــى 

ويلتحــق بكليــة دار العلــوم ليحصــل علــى 

دابها  درجة الليسانس في اللغة العربية واآ

ســالمية، كمــا حصــل الحجــي  والعلــوم االإ

علــى الدبلومــة العاليــة فــي التربيــة وعلــم 

التربيــة بجامعــة عيــن  مــن كليــة  النفــس 

شمس، ثم بداأ رحلته مع الدراسات العليا 

داب بجامعة مدريد،  في كلية الفلسفة واالآ

خيرا على الدكـتوراه من جامعة  ليحصــل اأ

فــي بريطانيــا حــول العالقــات  كامبــردج 

وروبا الغربية وذلك عام  الدبلوماسية مع اأ

1966، ونال درجة االستاذية من جامعة 

بغداد عام 1979م.

*ُعــرف الحجــي بجهوده الكبيــرة في حقل 

لــف  فاأ ندلســية،  االأ التاريخيــة  الدراســات 

عمــال التي  وحقــق وترجــم الكـثيــر مــن االأ

صبحت فيما بعد مرجعا هاًما للعديد من  اأ

ندلسية. الباحثين في الدراسات االأ

لف الدكـتــور الحجي  شــهر مــا اأ *ومــن بين اأ

لــى ســقوط  ندلســي مــن الفتــح اإ التاريــخ االأ

ندلســية:  االأ الموســيقى  تاريــخ  غرناطــة، 

ثرهــا علــى الموســيقى  صولهــا، تطورهــا، اأ اأ

ودعــاء،  لقــاء  ندلــس  االأ مــع  وروبيــة،  االأ

ندلــس  االأ بيــن  الدبلوماســية  لَعالقــات 

وبيزنطــة، ابــن زيــدون الســفير الوســيط، 

ندلس لدى سقوط غرناطة  هجرة علماء االأ

سالميـة في  ثارها(، الحضارة االإ )ظروفها واآ

ثيرها على  سســها، ميادينهــا، تاأ ندلـــس: اأ االأ

الســيرة  ندلســيات،  اأ وربيــة،  االأ الحضــارة 

واســتعراض  دراســتها  منهجيــة  النبويــة: 

حداثها. اأ

ندلســي،  مــا في مجــال تحقيق التراث االأ *اأ

لتحقيــق  الحجــي  الدكـتــور  تصــدى  فقــد 

ندلســي،  شــهر كـتب التاريخ االأ واحًدا من اأ

بلــد  خبــار  اأ فــي  الُمـْقـَتـِبـــس  كـتــاب  وهــو 

َحّيــان  ابــن  الكبيــر  للمــؤرخ  ندلــس،  االأ

الُقرطبــي )377- 469هـــ(، ، يتحــدث هــذا 

الجــزء مــن المقتبــس عــن خمــس ســنوات 

يــام  اأ مــن  971-974م(   = )360-364هـــ 

الخليفــة: الَحَكــم الثانــي، المســتنصر باهلل 

)350-366هـــ = 961-976م(. ُنشــر هــذا 

الجزء على نسخة منقولة عن االصل، وقد 

ن كالهما. ُفقد االآ

*وقــام بتحقيق ودراســة للنــص الجغرافي 

كـتــاب:  مــن  وروبــا  واأ ندلــس  باالأ المتعلــق 

للجغرافــي  والممالــك"،  "المســالك 

بــو ُعـــَبْيد البكــري )عبد  ندلســي الكبيــر اأ االأ

406-487هـــ(،  العزيــز  عبــد  ابــن  هللا 

وظهــر هذا النص تحت عنوان: جغرافيـــــة 

وروبا. ندلـس واأ االأ


