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15

16

معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

مصير الموازنة يتأرجح بين ثالثة محاور

دار السالم /بغداد  /متابعة

مــا زالــت الكـتــل السياســية داخــل قبــة البرلمــان تعمــل بجهــد
اســتثنائي لحســم مشــروع قانون الموازنة االتحادية للســنة المالية
 ،2021ففــي الوقــت الــذي يــرى البعــض بـ أـ�ن الحــوارات الجاريــة
حــول الموازنــة تســير فــي ثــاث اتجاهات يؤكــد آ�خرون علــى اهمية
تخفيــض االنفــاق الكلــي لها.عضــو اللجنــة الماليــة النيابيــة جمــال
كوجــر ،اكــد ان الجــدل حــول الموازنــة االتحاديــة يســير فــي ثالثــة
محــاور ،فيمــا أ�شــار الــى اإلصــاح ومعالجة الفســاد ضمــن الموازنة
شــبه غائب.وقــال كوجــر فــي تصريحــات صحفيــة ان الجــدل حــول

االف

ت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

طرح عدد من القيادات السياسية العليا الحاجة الى عقد سياسي
جديد.
وعلى الرغم من ان علم السياســة يتكلم عن عقد اجتماعي ينظم
العالقــات بيــن مكونــات الدولــة والمجتمــع ،ولــم يــرد فــي هــذا
العلــم مصطلــح (عقــد سياســي) ،اال ان المعنــى كان واضحـ ًـا وهــو
ـادرا على الحيــاة وال بد من
ان النظــام السياســي الحالــي لــم يعــد قـ ً
التجديد.

الموازنــة يســير فــي ثالثــة محــاور هــي جــدل سياســي وانتخابــي
وواقعــي ،مبينــا ان الجــدل السياســي علــى اعتبــار ان هنالــك كـتــل
سياســية مشــاركة فــي الحــوارات و لديهــا مصالــح فــي الموازنــة
وكذلــك هــو انتخابــي الن العــراق مقبــل علــى انتخابــات بالتالي فان
كل طــرف يريــد ان يكــون صوتــه جوهريــا ويتحدث باســم المواطن
وفســاد الحكومة.واضــاف كوجــر ،ان الجــدل الثالــث وهــو الواقعي
فهــو نابــع مــن وجــود فعليــا العديد مــن المالحظــات والنقاط ضمن
اصــل مســودة الموازنــة المرســلة مــن الحكومة بحاجة الى مناقشــة
وتعديل على اعتبار ان هنالك مبالغ كبيرة جدا في أالرقام والعدالة

غيــر موجــودة ،كمــا ان المعاييــر التــي وضعتهــا الحكومة فــي توزيع
الثــروات والتخصيصــات بيــن المحافظــات والــوزارات غيــر دقيــق،
الفتــا الــى ان االصــاح ومعالجة الفســاد ضمن الموازنة شــبه غائب
والخالفات بين حكومتي بغداد واربيل بشـ أـ�ن تخصيصات االقليم
اضافة الى تخصيصات باقي المحافظات ما زالت بحاجة الى حلول.
مــن جانبــه اكــد عضو اللجنة القانونية النيابية حســين العقابي ،ان
هنالــك حاجــة الــى تخفيــض اإلنفــاق الكلي ضمن مشــروع الموازنة
االتحاديــة ليكــون مقبــوال وضمــن الحــدود التــي تحتاجهــا الحكومــة
والمؤسسات دون اي هدر بالمال العام.

عقد سياسي جديد
نتفــق مــع مــن طرح هــذا االمر ،ولكن الســادة الفضالء لــم يبينوا
كيــف يكــون البديــل وماهــي االســس التــي يريدونهــا اساســا للعقد
الجديــد وبالتالــي بقــي الطــرح غامضـ ًـا ،ولــم يتحــول ســوى بعــض
المحاور العامة إلى برنامج تفصيلي وعملي.
وهناك العديد من الفرضيات حول سبب ذلك ،وكلها ممكنة.
ولكــن المهــم أ�نــه ال بــد مــن تحــول الطــرح الــى فعــل ،وال بــد ان
تفصيليا يشــخص
ـروعا
ً
يتضمــن هــذا الشــعار المطــروح اليــوم مشـ ً

أالمور بدقة ،ويقدم الحلول الناجعة للملفات الشائكة ،ويجيب
على جميع التساؤالت.
وبمــا ان فخامــة رئيــس الجمهوريــة د .برهم صالــح كان في مقدمة
مــن تكلــم عــن هــذا الموضــوع ،لــذا نجــد أ�نــه أالولــى بإطــاق
ـكال
حــوار فكــري وسياســي حولــه ماهيــة هــذا العقد السياســي (شـ ً
ومضمونـ ًـا) ،حتــى ينبثق عنه اســس آو�ليــات تنتقل به من مرحلة
الشعار النظري الى مرحلة البرنامج العملي.
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البرد يهدد النازحين ومطالبات بالتريث بإغالق
المخيمات ..دعوة لقرارات مدروسة

دار السالم /بغداد
تســتمر معانــاة النازحيــن العراقييــن داخــل العــراق
وخارجه التي طالت سنوات عديدة منذ سيطرة تنظيم
داعش إالرهابي على محافظات نينوى واالنبار وصالح
الدين وديالى واســتمرت معاناة المواطنين النازحين،
رجاال ونسـ ًـاء واطفــال ،حتى بعد تحريــر تلك المناطق
من سيطرة التنظيم وعودة الحياة الى طبيعتها.
مخيمــات النازحيــن تمثــل مــاذا امنـ ًـا لمــن فقــد منزله
واموالــه ولــم يبقــى له اي شــيء يملكه ،فيمــا غادر تلك
المخيمــات مــن تمكــن مــن العــودة الــى محافظاتهــم
ومناطقهــم ليواصلــوا حياتهــم وفــق مــا هــو متوفــر لهــم
وبحســب امكانيتهــم وطبيعــة ظروفهــم التــي ســمحت
نسبيا بالعودة.
لهم ولو ً
ومــع عمــل الحكومــة العراقيــة ممثلــة بــوزارة الهجــرة
والمهجريــن ،علــى غلــق مخيمــات النازحيــن واعــادة
الســاكنين فيهــا الــى مناطقهم االصلية طوعيـ ًـا وبصورة
تدريجيــة بهــدف انهــاء هذا الملف ،يتســبب ذلك ســلبا
علــى العديــد مــن النازحيــن الذين ال يملكــون مقومات
العيــش او ظــروف اجتماعيــة تمنعهــم مــن العــودة الى
مناطقهــم ،فيما صدرت دعوات بالتريث إب�غالق جميع
الت�كيــد علــى الدعــم الدولــي
المخيمــات ،فضــا عــن أ
للعــراق فــي هذا المجال ،ورعايــة القاطنين للمخيمات
خاصة في فصل الشتاء القاسي.
دعوة للتريث إب�غالق المخيمات
نائــب محافــظ نينــوى حســن العــاف ،بيــن ان اغــاق
ـعبيا واداريـ ًـا يعالــج كـثير من
المخيمــات كان مطلبــا شـ ً
االزمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة واالمنيــة ،ولكــن
بعــد اغــاق مخيــم الســامية وحصــر النازحيــن ذوي
المشــاكل االجتماعيــة واالمنيــة فــي مخيــم واحــد فــي
نينــوى وهــو مخيــم الجدعــة ( )٥صــار مــن الصعــب
عودتهــم االن الــى مناطقهــم والرجــوع حــال الوقــت
الحاضر بســبب مشــاكل اجتماعية وعدم استقرار امني
فــي مناطقهــم يصعــب الســيطرة عليهــا ،ولحيــن تهيئة
الموقــع امنيـ ًـا واجتماعيـ ًـا ممكــن التريث بحــل المخيم
وتفكيكه.
أو�شــار الــى أ�نبــاء عــن صــدور أ�مــر مــن وزارة الهجــرة
والمهجريــن بحــل مخيــم الجدعــة ( ،)٥دون ايجــاد
بديــل لتواجــد تلــك العوائل ،وهذا ســيؤثر علــى المدن

مثــل مدينــة الموصــل ،اذ ســيضطر النــازح للتواجــد
داخــل المدينــة وهــذا بحــد ذاتــه اربــاك للعمــل االمني
واالداري ،وان عدم قدرتنا على الســيطرة على النزوح
الداخلي فانه سيحصل خلل كبير ،داعيا وزارة الهجرة
والمهجريــن والمنظمــات الدوليــة الــى التريــث إب�غالق
المخيــم لحيــن ايجــاد بيئــة خصبــة للنازحيــن واال
مدينــة الموصــل لن تســتطيع اســتيعاب هــذا الكم من
النازحين بوضعهم االجتماعي الحالي.
برد يهدد االطفال النازحين
إ�لــى ذلــك ،كشــف عضــو المفوضيــة العليــا لحقــوق
االنســان فــي العــراق فاضل الغــراوي ،ان حياة آالالف
مــن النازحيــن باتــت مهــددة بخطــر البــرد والصقيــع
خصوصـ ًـا االطفــال والنســاء منهــم ،الفتا الــى ان أ�غلب

النازحين يعيشون في مخيمات ال تتوفر فيها متطلبات
التدفئة ،مما ادى الى اصابة العديد من االطفال وكبار
الســن فــي المخيمــات بنــزالت البــرد وظهــور اعــراض
صدرية وجلدية عليهم.
وقــال الغراوي ،ان الحكومــة العراقية قد قامت بغلق
العديــد مــن المخيمــات ،ممــا يســتدعي مطالبــة وزارة
الهجــرة والمهجريــن بتوفيــر الدعــم وتقديــم الكرفانات
للنازحيــن المتبقيــن فــي المخيمــات بــدال مــن الخيــم
وذلك للحفاظ على حياتهم.
المجتمع الدولي مطالب بمساعدة العراق
وسعيا الى االسراع في انهاء هذا الملف ،طالبت وزارة
ً

الهجــرة والمهجرين ،أالمم المتحــدة والمجتمع الدولي
ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،بمســاعدة العــراق فــي
إ�نهــاء ملــف النازحيــن ،فيمــا أ�كدت وزير الهجــرة ايفان
فائــق جابــرو ،ان إالرهــاب تــرك آ�ثــارا ســلبية ملموســة
فــي العــراق من بينها تدميــر المناطق التي كانت تحت
ســيطرته وتناقــص أ�عــداد االقليــات فــي البــاد جــراء
الهجرة في السنوات أالخيرة.

أو�شــارت الــى ان الحكومــة العراقيــة متمثلــة بــوزارة
الهجــرة والمهجريــن عملــت على مد جســور الثقة بينها
وبيــن االقليــات للحفــاظ علــى وجودهــم فــي الوطــن،
منوهــة الــى إ�صــرار الحكومــة علــى إ�عــادة النازحيــن
والطفــال مــن
أ
وت�هيــل ضحايــا داعــش مــن النســاء أ
الناحيــة النفســية واالجتماعيــة ليندمجــوا بالمجتمــع
ويعيشوا حياة طبيعية.
وبينــت وزيــرة الهجــرة ،ان وزارتهــا قامــت إب�غــاق 18
مخيمـ ًـا للنازحيــن ولــم يتبــق ســوى  3فقــط  ،ماعــدا
المخيمــات فــي إ�قليــم كردســتان العــراق ،مطالبــة

والمم المتحــدة والمجتمع الدولي
المنظمــات الدوليــة أ
بمساعدة الوزارة في هذا المجال وتقديم جهد اكبر من
قبــل الشــركاء النهــاء هذا الملف واعــادة اخر نازح الى
منطقة سكناه االصلية.
تحذير من غلق المخيمات (فقر وتشرد)
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش نشــرت نهايــة العــام
الماضــي تقريـ ًـرا بشـ أـ�ن العمليــات التــي تقــوم بهــا وزارة
الهجــرة العراقيــة إب�عــادة النازحيــن إ�لــى مناطــق
ســكناهم ،فيمــا حــذرت من انتشــار “التشــرد والفقر”،
بين ســكان المخيمات ،حيث قالت المنظمة العالمية
المعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق إالنســان ،ان العمليــات
الجاريــة إلغــاق مخيمــات النازحيــن فــي العــراق
دون إ�عطــاء مهــل كافيــة ،يــؤدي ببعــض ســكان هــذه
ّ
المخيمات إ�لى التشرد والفقر.
ودعــت المنظمــة ،الســلطات الــى إ�عطاء حريــة التنقل
لسكان المخيمات التي كانت أ�حيانا بمثابة سجون في
الهــواء الطلق ،مشــيرة الــى ان اتخــاذ الحكومة مجددا
إلجــراءات مــن أ�جــل تســهيل توثيــق العائــات ،هــو
جبر الســلطات ســكان
خطوة إ�يجابية ،لكن ينبغي أ�ال ُت ِ
ّ
المخيمات على الخروج دون أ�ن تكـفل أ�وال سبل بديلة
الم�وى والغذاء والماء والرعاية الصحية
للحصول على أ
بالمن
وغيرهــا من الخدمات أالساســية في بيئة تتســم أ
والسالمة.
ووثقــت تقاريــر هيومــن رايتــس ووتــش ،كيــف أ�ن
بش�ن المكان الذي
السلطات العراقية اتخذت قرارات أ
يمكن أ�ن تعيش فيها تلك العائالت دون التشاور معها
كمــا ينبغــي ،وقــررت إ�مــا تــرك العائــات فــي المنطقــة
التــي فــروا منهــا أ�و نقلها إ�لى مخيم آ�خــر أ�و إ�جبارها على
العــودة إ�لــى المناطــق التــي توجــد فيهــا منازلهــا ،حتــى
آالن ،لم تنظر الحكومة في الوضع الخاص لكل أ�ســرة
ونقاط ضعفها قبل طردها من المخيمات.
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شــؤون عراقية
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هجوم الطيران يفتح مغارة الملف األمني أمام
الكاظمي :تحركات بريئة أم تصفية حسابات؟
دار السالم /بغداد
شــكل التفجير االنتحاري أالخير الذي هز العاصمة العراقية بغداد،
ـوال مفاجـ ًـا ،في الوضع أالمني ،والسياســي ،عقــب غياب دام عدة
تحـ ً
سنوات لالنتحاريين عن مناطق العاصمة.
وشــهدت العاصمــة بغــداد ،تفجيــر انتحارييــن اثنيــن نفســيهما ،فــي
ســاحة الطيران ،بمنطقة الباب الشــرقي ،مما أ�دى إ�لى مقتل و إ�صابة
ـخصا ،فــي حــدث هو أالبــرز خالل الشــهر أالول من عام
نحــو  142شـ ً
.2021
ـات أ�مــام حكومــة مصطفــى
تلــك أالحــداث ،بنــت جبـ ًـا مــن التحديـ ٌ
ـكريا ،بعدما كشــفت جريمة «ســاحة
منيا وعسـ ً
الكاظمــي ،سياسـ ًـيا أو� ً
الطيــران» عــن بعـ ٍـض منهــا .وتحمــل أالســابيع القليلــة المقبلــة،
إ�مــا مفاجـ آـ�ت أ�و تطمينــات ،بينمــا يتصـ ّـدر المشــهد أالمنــي القائمــة،
وخصوصـ ًـا أ�ن أالداء الحكومــي سيكشــف عن مــدى قدرته على إ�دارة
الملفات ّدقة في بالد الرافدين.
أ�كـثر ّ
وعلــى رغــم وجــود الخروقات أالمنيــة ،المتمثلة بعمليــات االغتيال،
وتفجيــر العبــوات الناســفة ،إ�ال أ�ن االنتحارييــن غابــوا عــن العاصمة،
اعتبــر هزيمــة لتنظيــم داعــش ،الــذي اعتمــد هــذا أالســلوب
وهــو مــا ُ
بشــكل مكـثف خالل الســنوات الماضية ،عندما ســيطر على مناطق
شاسعة من البالد.
ومنطقــة البــاب الشــرقي هــي مركــز التســوق الرئيــس فــي العاصمــة
بغــداد ،حيــث يقصدهــا آ�الف المتبضعيــن مــن المحافظــات أالخرى
يوميا ،الحتوائها على عدة أ�سواق مختصة.
ً
وعقــب ذلــك ،أ�علــن رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي أ�نه
ـخصيا على اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة ما بدا أ�نه قصور
سيشــرف شـ ً
فــي أ�جهــزة االســتخبارات أ�فضــى إ�لــى العمليــة إالرهابيــة التــي تبناها
داعش إالرهابي.
للمن
وقــال الكاظمــي خــال اجتمــاع اســتثنائي للمجلــس الــوزاري أ
الوطنــي الجمعــة أ�ن “مــا حصــل هــو خــرق ال نســمح بتكــراره ،وهــو
مشددا
دليل ومؤشــر على أ�ن هناك خلال يجب إالســراع بمعالجته”،
ً
علــى أ�ن القيــادات أالمنيــة تتحمــل المســؤولية ولــن نســمح بخضوع
المؤسسة أالمنية إ�لى صراعات بين أ�طراف سياسية ويجب أ�ن نتعلم
الدرس ونتعامل بمهنية عالية في المجال أالمني” .
تغييرات أ�منية
وفتحت تلك الهجمات ملف الترهل الحاصل في المؤسســة أالمنية،
والمســاعي الحكوميــة المتكــررة بشـ أـ�ن ضبط هــذا الترهــل وتقليصه
بشكل كبير ،وهو ما أ�كدت عليه لجنة أالمن والدفاع النيابية.
وقــال عضــو اللجنــة إ�ياد الجبوري ،إ�ن المؤسســة أالمنية بشــكل عام
تحتــاج إ�لــى الكـثيــر مــن الجهــد والعمــل ،لضبــط أ�دائهــا ،وتقليــص
مراتــب الجيــش ،و إ�عادة هيكلتها بصورة جيدة ،للتماشــي مع الوضع
ـيرا إ�لى أ�ن هناك بعــض أالخطاء في عمل تلك أالجهزة،
الحالــي ،مشـ ً
مثــل اســتمرار البعض في الخدمة ،رغم انتهــاء مدتهم القانونية ،من
خالل الحصول على استثناءات من هنا أ�و هناك.
يضا بحاجة إ�لى إ�عادة
أو�ضــاف الجبــوري :أ�ن تعدد الجهــات أالمنية ،أ� ً
نظــر ،وتوحيــد الجهــود باتجــاه القضــاء علــى إالرهاب ،وتعزيــز أالمن
والجهزة أالمنية أالخرى ،وانه
الداخلــي ،من خالل قوى الداخليــة ،أ

حتى الرتب العسكرية في الجيش بحاجة إ�لى توظيب و إ�عادة ضبط،
فهناك زيادات في ذلك.
ويــرى الخبيــر فــي الشـ أـ�ن أالمنــي ،ســرمد البياتــي ،أ�ن مــا أ�قبــل عليــه
الكاظمــي متبــع فــي كل دول العالــم بعــد حدوث خــرق أ�مني ،بهدف
تنشيط أالجهزة أالمنية ،ال سيما مع وجود هؤالء القادة في مناصبهم
ـائال “عــن كيفيــة تدريــب إالرهابي المســؤول عن
فتــرة طويلــة” .متسـ ً
التفجيــر ومــن اســتضافه ،بالتزامــن مع حديــث أالجهــزة أالمنية عن
سيطرتهم على أالوضاع؟
بدال منهم صحيح،
أو�ضاف في تعليق ،له إ�ن إ�قالة القيادات وتعيين ً
مشيرا إ�لى أ�ن هؤالء
لتبديل الدماء وامتصاص نقمة الشعب العراقيً ،
أ�مــام تحديــات كبيــرة في كشــف المضافات التــي تجهــز االنتحاريين،
ووضــع أ�ســلوب أ�منــي أو�فــكار جديــدة ،فضـ ًـا عــن أ�نهــم تحــت ضغط
داعيا إ�ياهــم إ�لى إ�دخال تقنيات الــذكاء االصطناعي
هيــاج الشــارعً ،
إ�لى المنظومة أالمنية ،والكشف عن أالناس الخطرين في بغداد.
وفــي إ�طــار مواجهــة التنظيــم إ�ن تكـ ّـررت هجمــات مماثلــة ،يمكــن
تفســير دوافــع رئيــس الــوزراء ،مصطفــى الكاظمي ،في إ�جــراء حزمة
التغييرات في عدد من المفاصل أالمنية والعسكرية
معارضــو رئيــس الــوزراء ،وصفــوا قراراتــه أب�نها «تصفية حســابات»،
ّ
يؤكــد فيه متابعون للمشــهد
مطالبيــن إ�يــاه بالعــودة عنهــا ،في وقـ ٍـت ّ
أالمني أ�ن الرجل اســتثمر ما جرى ،إلخراج بعض الوجوه الفاســدة،
وهو ما يرفضه آ�خرون.
مرحلة جديدة
وي�تــي هــذا الهجــوم فــي ظل تحديــات أ�منيــة ،كبرى تواجههــا حكومة
أ
رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي ،تتمثــل بنفــوذ متصاعــد لجهــات
غيــر قانونيــة ،وهــو مــا يعقد مهمــة القــوات أالمنية ،في ظــل الضعف

سواء بعمليات االغتيال أ�و غيرها.
الحاصل ،في مالحقة الجناة ً
ومنــذ انتهــاء الحــرب على تنظيم داعــش ،عــام  ،2018تعلن القوات
العراقيــة ،بشــكل يومــي ،عــن اعتقــال قــادة التنظيــم وعناصــره فــي
بغــداد والمحافظــات المحــررة أالخــرى ،فضـ ًـا عــن ضبــط مــات
أالوكار ،والمضافــات ،والشــبكات التابعــة للتنظيــم ،وهــو مــا يضــع
عالمــة اســتفهام عــن طبيعــة تلــك العمليــات واالغتيــاالت ،مــع قدرة
التنظيم في الوصول إ�لى قلب العاصمة.
ويقول اللواء المتقاعد في الجيش العراقي السابق ،عدنان الجنابي،
إ�ن أ�ســلوب العمليــات االنتحاريــة ،يعــد أ�بــرز الدالئل علــى أ�ن تنظيم
داعش يقف خلف هذا الخرق أالمني ،ما يســتدعي إ�عادة النظر بكل
الخطــط التــي اعتمدتهــا القــوات العراقية ،في ضبــط أالوضاع ،لمنع
تكرار مثل تلك العمليات.
أو�ضاف ان قوى أالمن العراقية ،وخالل الســنوات الثالث الماضية،
لم تستطع تطوير أ�نظمتها ،وتحديث عملياتها ،وبقيت تتبع أالسلوب
القديــم فــي معالجــة الخروقــات أالمنيــة ،حيــث يغيب االعتمــاد على
والنظمة االلكـترونية،
الكاميرات ،والجهد االســتباقي االســتخباري ،أ
ـيرا إ�لــى أ�ن “تلــك التفجيــرات نتائــج حتميــة للضعــف
وغيرهــا ،مشـ ً
أالمني ،وترهل الجهاز إالداري للشرطة المحلية.
ولفت إ�لى أ�ن المرحلة المقبلة ،قد تكون حاسمة فيما يتعلق بالملف
أالمنــي ،إ�ذ اتضحــت قــدرة تنظيــم داعــش االرهابي ،بتنفيــذ هجمات
داخل قلب العاصمة والمناطق السكنية.
أو�لقــت تلــك الحادثــة ،أالضواء علــى التحديات أالمنيــة التي يواجهها
العــراق بعــد أ�ن ّقلصــت الواليــات المتحــدة وجودهــا العســكري فــي
البالد ،خالل أاليام أالخيرة لوالية الرئيس السابق ترامب.
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اندالع حريق في مستشفى بالسليمانية
دار السالم /السليمانية
افــاد شــهود عيــان بانــدالع حريــق داخــل مستشــفى "شــورش" العــام فــي مدينــة
السليمانية.
مت�خر من مساء أ�مس في قسم الجراحة
وقال الشهود ان الحريق نشب في وقت أ
في المستشفى ،وقد تم نقل المرضى كافة الى مستشفى اخر حفاظا على ارواحهم.
واضافــوا ان فــرق االطفــاء تمكنــت مــن اخمــاد الحريــق في وقــت قياســي و إ�فراغ
المستشــفى مــن الدخــان المنبعــث منــه ،مشــيرين الى عدم تســجيل ايــة اصابات
ُتذكر.
ّ
من جانبه صرح مدير عام مؤسســة الصحة في وزارة البيشــمركة الدكـتور شــمال
جبار ياور ،بسالمة جميع الكوادر الصحية والمرضى في المستشفى.
وقــال الدكـتــور يــاور فــي منشــور توضيحــي لــه :خــال اليوميــن المقبلين ســيعود
الــدوام الــى طبيعتــه فــي ذلــك القســم ،ويمكــن البــدء بتقديــم الخدمــات الطبيــة
والعالج للمرضى.

شرطي مرور ينقذ امرأة حاولت االنتحار بإلقاء نفسها من على جسر وسط أربيل
دار السالم /أ�ربيل
افــادت مديريــة شــرطة مــرور محافظــة اربيــل عاصمة
امر�ة حاولت القاء نفسها من
اقليم كوردستان إب�نقاذ أ
على جسر وسط مركز المحافظة.
وقــال المتحــدث باســم شــرطة المــرور فاضــل حاجــي
فــي بيــان ،ان منتســبا فــي المــرور تمكــن صبــاح اليوم
وبمســاعدة شــرطي فــي حمايــة وزارة العــدل مــن منــع
امـ أـر�ة حاولــت القــاء نفســها مــن على جســر "فرانســوا
ميتران" على شارع  60مترا.
المر�ة الى قوات الشرطة.
واضاف ان المنتسبين سلما أ

 9جرحى بحادث تصادم
في أربــــيل
فــي بيــان اليــوم ان حادث تصــادم وقع بين
دار السالم /اربيل
أ�صيــب عــدد مــن اشــخاص بجــروح اليــوم عجلتيــن علــى ذلــك الطريــق ممــا تســبب
الثالثــاء بحــادث تصــادم على طريــق قضاء إب�صابة تسعة اشخاص بجروح.
كويســنجق – طــق طق فــي محافظة اربيل واوضحــت المديريــة ان بعــض المصابيــن
جروحهم خطيرة.
عاصمة اقليم كوردستان.
وقالت مديرية المرور في قضاء كويســنجق

هزة ارضية تضرب دهوك
وسكان يشعرون بقوتها
دار السالم /دهوك
أ�علنــت وزارة النقــل العراقيــة،
عــن تســجيل مراصدهــا الزلزاليــة
فــي الهيـ أـ�ة العامــة لالنــواء الجويــة
والرصــد الزلزالــي حــدوث هــزة
أ�رضيــة صبــاح امــس االربعــاء فــي
ناحية سميل من محافظة دهوك.
للهي�ة نشــرتها الوزارة
واوضح تقرير أ
ان الهــزة ســجلت فــي تمــام الســاعة
 7:50:40صبــاح االربعــاء وقــد
بلغــت قوتهــا (  )3،3درجــة فــي
محافظة دهوك قرب ناحية سميل،
مشــيرا الــى ان تــم الشــعور بهــا مــن
قبل المواطنين.
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تقـــاريـــــــر
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بعد عودة النازحين من المخيمات ..الجانب األيسر
من الموصل والكثافة السكانية المتزايدة
دار السالم /متابعة
قــد يكلفــك العيــش بيــن الخــراب والدمــار
آو�ثــار المعــارك مــن  500الــى  600الــف دينار
عراقــي ،اي مــا يعــادل  300الــى  400دوالر
اميركي ،وذلك عند بحثك عن منزل تسـ أـت�جره
بمدينــة الموصــل ،خاصــة فــي ايســر الموصــل،
علــى خلفيــة الدمــار الــذي حــل أب�يمــن المدينــة
والمدينــة القديمــة التــي ال يمكــن أ�ن يقطنهــا
اغلــب ســكانها العائديــن من مخيمــات النزوح
بسبب الدمار الذي لحق بها ،اذ مازالت تغص
بمشــاهد الــركام واالنقاض التي لــم تعالج حتى
يومنا هذا.
لقــد قاتلــت القــوات االمنيــة العراقيــة فــي 17
تشــرين االول  2016عصابات داعش ،بعد أ�ن
اعلنت الحكومة العراقية بدء معركة استعادة
الموصل من العصابات االرهابية التي سيطرت
علــى الموصــل منــذ حزيــران  ،2014واعلنتهــا
مركـ ًـزا ،اال ان قواتنــا البطلــة اســتطاعت تحرير
المدينــة والمحافظــة بالكامل ،واعــادت الحياة
واســتتباب االمن فيها ،بعد اغتصاب دام الكـثر
مــن ثالثة اعوام ،لكن مازالت المدينة القديمة
وايمــن الموصــل يعيشــان مــا تركـتــه الحــرب
مــن دمــار ومــن رائحة خلفتهــا تلــك العصابات
االجراميــة ،قبيــل اندثارهــا داخــل مدينــة
الموصل.
بداية النزوح
لم يبق من مدينة الموصل اال ما يقارب  % 3من
مســاحة المدينــة حيــث الموصــل القديمة التي
اعلنــت القــوات العراقيــة تحريرهــا بالكامــل،
بالرغم من نزوح اغلب ســكان الجانب االيمن
مــن المدينــة بســبب حجــم الدمــار الــذي لحــق
بممتلكاتهــم ،والمعــارك التــي دارت بالقــرب
منهــم ،مــا جعلهــم يشــدون الرحال الــى الضفة
الشــرقية مــن الموصــل ومــا يعــرف بالجانــب
االيسر.
توفير بديل
ويقــول المواطــن النــازح الــى الجهــة الشــرقية
منــذر عارف ( 50عامـ ًـا) والذي نزح من منطقة
الزنجيلــي المحــررة الــى منطقــة التحريــر فــي
الســاحل االيســر للموصل بانــه ال يملك النقود
الكافيــة الســتئجار منزل يحتــوي اهله ،ويروي
لنــا بانــه نــزح بمالبســه فقــط جــراء ســقوط
الصواريــخ على االزقة القديمــة والتي لم يخرج
منهــا ســوى ( )18مدنيـ ًـا مــن مجموع عشــرات

االســر التــي غادرت الحيــاة ،وفر مــا تبقى منهم
نازحيــن ،صبيــان نجــوا مــن المــوت وهــم ال
يمتلكــون حتى قوت يومهــم القليل ،ما جعلهم
يواصلــون العيــش في مخيمــات النزوح جنوب
الموصل.
ويضيــف عارف لدى عودته من المخيمات على
خلفيــة اصرار العودة ،وغلق ملف النزوح بانه
"ال يملــك مطلقــا بدل ايجار ســكن له والســرته
في ايســر مدينة الموصل التي هي االخيرة التي
تجد فيها اعادة الحياة ،وان مسكنه الذي تهدم
ال يــزال كذلــك ،وبالمقابــل يطلــب اصحــاب
العقــارات بدالت ايجــار أب�رقام خيالية ،لمنازل
صغيــرة جــدا ،اذ يصل بدل االيجار الى ()500
الف دينار لمنزل ال تزيد مساحته عن 100متر
مربع ،اضافة الى طلب عربون بما يعادل ايجار
ثالثة اشهر ،وحسب قوله " سيعزف النازحون
عــن العــودة اذا لــم توفــر الحكومــة بديـ ًـا او
كامال لمنازلنا التي ما زالت مدمرة".
ً
اعمارا ً
انعدام الرحمة
ويســرد لنا عارف وهو اب لسبعة اطفال صغار
بعــد أ�ن عــاد من مخيم الجدعــة ،اذ كان يقطن
هناك كنازح لمدة ثالثة اعوام ،بعد أ�ن فارقت
زوجته الحياة بقصف داعش االرهابي ،اذ يقول
بانــه اضطــر الى النــوم بالعراء وداخــل االزقة،
بســبب عــدم الرحمــة واســتغالل االوضــاع من
اصحاب النفوس الضعيفة التي لم ترحم بعض
المواطنيــن الذيــن لــم تقــم الحكومــة المحليــة
بمراقبتهــم وحثهــم بعــد عــودة آ�الف النازحيــن
فــي الجانــب االيســر مــن مدينــة الموصــل علــى

عمــل الخيــر ،ويردف "اي رحمة في البشــر وانا
االن اجلــس فــي ازقــة مقابل مبلغ مــادي كبير،
واعانــي مــن صاحب هذا المنــزل الذي يراقبني
كلما دخلت وخرجت من المنزل".
االقتصاد سبب آ�خر
ويشــكل الوضــع االقتصــادي عبـ ًـا علــى ســكان
مدينــة الموصــل بســبب ارتفــاع قيمــة صــرف
الــدوالر االميركــي ،فضــا عــن أت�خيــر رواتــب
الموظفيــن مــع عــودة اغلــب االســر النازحــة
مــن مخيمــات النــزوح الــى الجانب االيســر من
الموصــل ،بســبب دمــار االحياء والبيــوت التي
ما زالت مدمرة داخل الموصل القديمة وايمن
الموصــل ،مــا ادى الــى ارتفــاع بــدالت االيجــار
بالجانب االيسر.
غلق المخيمات
وســجل فــي مدينــة الموصــل مركــز محافظــة
نينوى ارتفاع كبير باعداد النازحين العائدين
مــن مخيمــات (القيــارة ،والجدعــة ،وحســن
شــامي ،ومخيــم الخــازر) خــال االيــام القليلــة
الماضية ،ما ادى الى عدم قدرة الجانب االيسر
على استيعاب هذه االسر النازحة التي توجهت
الــى الســكن فيــه ،اذ لــم يشــهد نســبة تدميــر
كبيــرة ،كمــا هــو الحــال فــي الموصــل القديمــة
وايمن الموصل ،ما ولد ازمة ســكن لم تشهدها
الموصل منذ عشــرينيات القرن الماضي ،ورغم
العديــد مــن الحــروب التــي خاضهــا العــراق و
الموصــل ،لكــن ازمــة الســكن لم تشــكل عائقا
امــام ســكان المدينــة ،مــع ذلــك الوضــع تغيــر
اليــوم ،وبــات الفــارون مــن هــول المعــارك في

الجانــب االيمــن يبحثــون عــن ســقف يؤويهــم
واطفالهــم حتــى وان كان فــي غرفة بين انقاض
منزل بالجانب االيسر".
استغالل
ويبين الحاج علي حسن ( 60عاما) والذي عاد
الشــهر الماضي من مخيم الخازر مع اســرته ،اذ
دام نزوحه اكـثر من اربعة اعوام ،فقد نزح من
منطقة تموز غربي الموصل بعد قصف منزلهم
بالكامــل ،والــذي مــازال يعانــي مــن الــركام،
انــه ال حــول له وال قــوة ،وبانتظــار التعويضات
التــي لــم تــر النــور حتــى هــذا اليــوم ،و يقــول:
"اضطــررت الــى دفــع ايجــار منــزل قديــم جدا،
استتبابا
لكنه في الســاحل االيســر الذي يشــهد
ً
وامنيا ،وحياة افضل بكـثر من الساحل
خدميا ً
ً
االيمــن ،الــذي مازالت هناك اجــزاء كبيرة منه
مدمــرة ،ولــم اتمكــن فــي الوقــت الحالــي مــن
منزال
العــودة اليــه" .ويضيــف "لقــد اسـ أـت�جرت ً
ـدا يــكاد ال يســد وال يكـفــي اعــداد
صغيـ ًـرا جـ ً
احفــادي بمبلغ ( )600الــف دينار عراقي ،فقد
خرجنــا بقــوة مــن منازلنــا مــع المستمســكات
الشــخصية التــي نقــوم بالتحــرك مــن خــال
تدقيقها من قبل القطعات االمنية ،ولم نمتلك
اي مبالغ مالية لتساعدنا على العيش".
ويؤكــد " :اضطــر للعمل انا وخمســة من ابنائي
ليــا ونهارا من اجل تســديد مبالــغ االيجار ،اذ
لم يرحمنا اصحاب العقارات بالجانب االيسر،
مســتغلين الظروف التي يتمتع بها الجانب من
حياة مستقرة".
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كيف استخدم العسكر اإلعالم
لالنقالب على ثورة يناير؟

لعــب إالعــام المصــري دورا كبيــرا فــي إ�عــادة مصــر إ�لــى مربــع الحكــم
العســكري بعــد ثــورة  25ينايــر  ،2011وكان أ�حــد أ�هــم أو�نجــع أ�ســلحة
المجلس العســكري في إ�ســقاطها وما حققته من مكاســب ،وفق سياسيين
وخبراء في إالعالم.
وفــي ذكــرى مرور أ�ول عقد على ثــورة  25يناير التي أ�طاحت بحكم الرئيس
المصــري أالســبق ،حســني مبــارك ،بعــد حكــم امتــد لثالثــة عقــود ،كشــف
سياســيون و إ�عالميــون كيــف عمــل المجلس العســكري على حصــار الثورة
والثــوار إ�عالميــا ،ثــم مقاطعــة مكـتســباتهم التاريخيــة التي تمثلــت في أ�ول
انتخابات برلمانية ونقابية وجامعية ورائسية حرة ونزيهة.
أو�كــدوا أ�ن المجلــس العســكري ،أ�در أ�هميــة إالعــام مبكــرا فــي االلتفــاف
علــى مكاســب الثــورة والثــوار ،ونجــح فــي تفريقهــم ،وعمل على اســتقطاب
المعارضيــن لحكــم الرئيــس مرســي ،و إ�ظهارهــم كـقــادة سياســيين ورمــوز
ثوريــة أو�حاطهــم بوهــج الشــهرة وبريقها ،مقابــل منع الفريــق الفائز في كل
االستحقاقات االنتخابية من الظهور ،ومحاصرته إ�عالميا.
إالعالم ..السالح الناجع
وصــف المديــر العــام لقنــاة مكمليــن الفضائيــة المعارضــة ،الدكـتــور أ�حمد
الشــناف ،دور إالعــام بعــد ثــورة  25ينايــر بالــدور الوظيفي ،قائــا :أ"�درك
النظــام العســكري فــي مصــر أ�هميــة دور إالعــام ،وعبــر عنــه السيســي فــي
الت�ثيــر عليهــا
تســريبات لــه عندمــا تحــدث عــن أالذرع إالعالميــة ،أو�هميــة أ
وصناعتهــا والتحكــم فــي المحتوى ،والحرص على تصديــر فكرة أ�ن الجيش
حمى الثورة على خالف الحقيقة".
أو�عــرب عــن اعتقــاده أ�ن إالعــام كان أ�داة الجيــش فــي تفريــق صفــوف
المعارضــة ثــم ممارســة دور الوســيط ،وبعــد ذلــك كــرس إالعــام لخدمــة
تيــارات بعينهــا ال تحظــى بقبــول شــعبي يمكن التخلــي عنها الحقا بســهولة

لمواجهة التيار إالسالمي العام.
وكشــف أ�ســتاذ إالعــام وخبيــر المحتــوى أ�يضــا ،أ�ن المؤسســة العســكرية
"منــذ بــدء حكــم الرئيــس الراحــل محمــد مرســي ،مــدت المعارضــة بــكل
وســائل إالعــام المتاحــة ألت�ليــب الـ أـر�ي العام علــى حكم التيار إالســامي،
والت�ثيــر على العقل
واختــاق أ�زمــات ونشــرها على جميع وســائل إالعالم ،أ
الجمعي بشكل سلبي ومتكرر كل يوم ،و إ�طالق مصطلحات أ(�خونة  -دولة
المرشد) وغيرها لصنع حالة من الخوف لدى الشارع".
اختالل كـفة موازين إالعالم
"العــام أ�ول أ�دوات المجلــس العســكري لالنقــاب علــى الثــورة" ،بهــذه
إ
الكلمات أ�عرب أالمين العام المســاعد للمجلس أالعلى للصحافة الســابق،
"العــام لعــب دورا كبيــرا فــي ضيــاع
قطــب العربــي ،عــن اعتقــاده بـ أـ�ن إ
الت�كيد أ�يضــا أ�ن االنقالب
مكـتســبات الثــورة والتمهيــد لالنقــاب عليها مــع أ
كان عسكريا بامتياز أو�نه استخدم فقط إالعالم للتمهيد له".
أو�ضاف" :لم نكن أ�مام إ�عالم مهني صاحب رســالة حقيقية تجاه الشــعب،
ولكننــا ّكنــا أ�مــام إ�عــام للثــورة المضــادة ،إ�عــام صنعتــه ورعتــه عواصــم
إ�قليميــة أو�مــوال خارجيــة تدفقــت علــى مصر كجــزء من خطة تشــويه ومن
ثم انقالب ،وقد قام هذا إالعالم الممول ســعوديا و إ�ماراتيا بدوره المرســوم
في قلب الحقائق والســخرية من كل شــيءَ ،ولم يسلم من ذلك أ�ول رئيس
مدني لمصر بعد  ٦٠عاما من الحكم العسكري الكامل".
"العــام العســكري (المضــاد) ســخر كل إ�مكانياته لتشــويه
أو�شــار إ�لــى أ�ن إ
التيــارات إالســامية الداعمــة للرئيــس ومحاصرتها وشــيطنتها و إ�لصاق كل
نقيصــة بهــا ،فــي وقــت لــم تمتلك فيــه هذه القــوى إ�عالما مكافــا من حيث
القــدرات الماليــة أ�و الكـفــاءات المهنيــة ،كمــا روج ذلــك إالعــام لكذبــة
للخــوان على كل الوظائــف العليا
أالخونــة وهــي هيمنــة موظفيــن ينتمون إ

والمتوسطة في الدولة رغم أ�ن ذلك لم يكن صحيحا البتة".
"العالم لعب دورا كبيرا في تهيئة الشعب لقبول حكم
واعتبر العربي أ�ن إ
وبد� يواجه هتافات
خوان)
ال
حكم
(من
المنقذ
واعتباره
العســكر مجددا،
إ
أ
يســقط حكــم العســكر ويســفهها ،وكانــت الكـثيــر مــن سياســات إالعــام
فــي ذلــك الوقــت يتــم صوغهــا فــي مقــر المخابــرات الحربيــة ويتــم توصيلها
للقيــادات إالعالميــة عبر لقاءات خاصة في بعــض الفنادق والكافيهات في
الزمالك ووسط المدينة".
امتالك آ�لة التزوير
أو�رجــع الناشــط ،عمــرو عبــد الهــادي ،نجــاح إ�عــام االنقــاب إ�لى ســببين،
"الول :ســذاجة الثــوار ألنهــم قبلــوا باســتمرار لميــس وعمــرو أ�ديــب وســيد
أ
علــي أو�حمــد موســى بعد تنحي مبارك ،وهــم أ�كـثر المؤيديــن للنظام البائد،
الســبب الثانــي :نجــاح الجيــش فــي إ�عــادة تدويــر هــؤالء إالعالمييــن ،وهــم
للسف كانوا أ�كـثر والءا للدولة العميقة ،ومن ثم نجح الجيش في جمعهم
أ
علــى خريطــة واحــدة ،وتوفيــر الدعم والحمايــة لهم ،وفتح قنــوات االتصال
على أ�على مستوى".
والعالميين والصحفيين
أو�ضــاف :تــم تكوين حركة تمرد وتكريس إالعالم إ
والعالميين كان يجري
للدعايــة لهــا ،والتنســيق بين الحركــة والمخابــرات إ
علــى أ�نــه عمــل وطني ،وكانوا في الواقع مطية ال أ�كـثر وال أ�قل ،قاموا بتنفيذ
مخطط عسكري وليس وطنيا.
أو�ردف " :إ�لــى آالن السيســي فشــل فــي صنع نخبة بديلة لهــؤالء ،وهذا أ�رقه
بشــكل كبيــر ،أو�كـثــر مــا يخشــاه هــو انقســام والء هــؤالء بين أ�جهــزة الدولة
أالمنيــة المتنافســة ،أو�عنــي أ�مــن الدولــة والمخابــرات العامــة والمخابــرات
لر�س النظام الحاكم".
الحربية خالل تنافسهم المحموم في التزلف أ
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شعبور الخباز

مــــــــرافئ

(قصة قصيرة)
د .السيد شعبان
ليتني كنت رســاما؛ ســاعتها كانت لغة أاللوان تعبر
أ�فضــل مــن تلــك الحــروف التــي صارت بــا ثمن في
بــاد تحتفــي بالغيــم وتختــزن الــورد فــي ســراديب
العتمة.
علــى أ�ية حال تتداخــل أ�جزاء حكايتنا لتكون لوحة
عجائبية؛ أ�صوات مرعبة تتناهى إ�لى ســمعي ،واهنة
لكنهــا تجســد رعبــا ،لــم تك ــف الجــدات عــن تلــك
الحكايــات الموغلــة فــي الماضــي ،يتداولــن كل يوم
واحــدة مثــل أ�رغفة الخباز شــعبور تســتقر في معدة
الجوعى الذين ال يشبعون.
ثمــة ســاقية تســكنها القطــط الحمــراء ،لهــا عيــون
تومــض بريقــا فــي العتمة ،تخرج تلــك عند منتصف
الليل تتمســح أب�رجل القادميــن ،يقال إ�نها تتطاول
حتى تبلغ حجم بقرة الهنادوة؛ أ�ولئك قوم يعرفون
بالطيبــة وبســطة الجســم ،ﻻ يــردون ســائال وال
يخذلــون محتاجا ،النــاس في كـفرنا يحتاطون منها،
يعــدون الســمك ﻷجلها ،رغــم أ�نها ال تتنــاول طعاما
وال تحتــاج إ�ليــه ،يخافــون منها ،حيــن كنت صغيرا
نازعتنــي نفســي أ�ن أ�مســك بواحــدة منهــا ،يحلــو
اللعب بها ،كمنت حتى إ�ذا أ�ظلمت الدنيا ،خرجت
أ�حمــل ســلة ،أ�مس ـكـتها إب�حــكام ،أ�خــذت معي حبال
وقناعــا؛ حتــى ال تعرفنــي أ�مهــا ،فــي هــذه الســاعة ال
أي�من الطفل على نفسه.
تســللت كنملــة تــدب دونمــا تصــدر صوتــا ،جــاءت
واحــدة نافــرة شــعرها ،تمشــي علــى رجليهــا
الخلفيتيــن ،لهــا أر�س عنــزة كبيــرة ،أ�ذناهــا تتدليان
تشبهان غطاء ماعون كبير.
تملكنــي الرعــب؛ تشــجعت ،كيــف لفتــى أ�ن تخيفــه
قطة؟
حيــن اقتربت منها ،أ�حاطتني برجليها أالماميتين،
تقافزت مســرعة مرة أ�مامي ،أ�خرى من خلفي ،يبدو
أ�ن خطرا يحيط بي ،سردت لي جدتي حكاية ألنام:
رغيــف خبز يتمدد كلما اقتربت منه أ�يدي الجوعى،
يتســلل الواحــد منهــم مــن وراء أ�خيــه ،يحشــون
بطونهــم بتلــك أالرغفــة الشــهية قبــل أ�ن أي�تــي زمن
الجــوع المنتظــر ،يجهــزون لليلــة المولــد الكبيــرة،
أ�ضــواء تختطــف أالنظار ،زينة فــي كل ناحية ،يبدو
ذلــك مــن أ�بعد مســافة ،فثمة مئذنــة ضوؤها أ�خضر
أك�نمــا هــي جبــل يشــعلون بــه نــارا ،الوالــي يجهــز
قصــرا كبيــرا ،يســرق َ
الحرفيــة ويلقــى بهــم هنــاك،
ســيكون هنــاك ســوق لمغنــي الربابــة آو�خــر للعبيــد
وثالــث تجــري فيــه الخيــول ،لــن يدخلــه إ�ال التجــار
والشــراف ،يتســارع النــاس عنــد ديــوان الوقائــع؛
أ
يبحثون عن سلسلة نسب شريف.
تكمــن عنــد بوابــة المتولــي قطــط وكالب ،الحــراس
يرقبــون العابريــن بعيــون ال تطــرف؛ يخشــون مــن
حــادث غيــر متوقع؛ ميالد ابنة حاكم المدينة ،تجار
الحلــوى قدمــوا عرضــا يغــري فيســيل منــه لعــاب
الجوعــى؛ باعــة أ�لعــاب أالطفال خفضوا أ�ســعارهم،
مراجيــح مولــد الســيدة أ�م هاشــم فيهــا اللفة بنصف
لاير ،لــم يهتــم بائــع الخبــز بــكل هــذا االحتفــاء ،إ�نــه
يعاني كـثيرا ،الرغيف ال يقبل االشتراك في أالعياد؛
يمل للجوعى بطونهم ،يتجرعون شربة
الخبز وحده أ
ماء ثم يزهون بالحمد.
يبــدو متعبــا ،ينــام مــن الليــل قليــا ،لديــه واجبات
ال بــد أ�ن يؤديهــا؛ يســتطيع النــاس أ�ن يســتغنوا عن

الحلــوى ولعــب أالطفــال ،ال يمكــن حــدوث ذلــك
لصاحــب الخبــز ،تجمــع تجــار المدينــة ،وشــوا بــه
إ�لــى الحاكــم؛ إ�نــه ال يشــعر أب�هميــة االحتفــاء بتلــك
المناسبة النادرة!
انحنــى ظهــره؛ خمســين عامــا ويزيــد يشــعل الفــرن
بالفحــم ،تعلوه حدبة أ�شــبه بحجــر طاحونة الرحى،
يدور رغيف في إ�ثر رغيف ،تتلقف بطون المجاورين
في أالزهر؛ درب أالتراك يفضي إ�لى درب الجماميز،
والقلعــة ســجن يقــف علــى بابــه أ�غــوات يتوعدونهم
بالعصــي؛ يتلقونهــم بســياط تترك وشــما أ�زرق على
أ�جساد المنفيين في دروب المحروسة.
انتهزهــا فرصــة لينظــر أ�يهــم أ�كـثــر نفعــا ،طلــب إ�ليه
الحضــور ،لــم يـ أـ�ت بعــد ،زادت شــكاية آالخريــن؛
إ�نــه يهـ أـز� بتقاليــد موالنا ،يتكبر؛ يبــدو مصابا بمرض
العظمة ،أ�ســرها الحاكم في نفســه ،يشــعر بمرارة ال
تنتهي ،توســوس إ�ليه زوجته :أ�صدر أ�مرا باســتدعائه
مربوطــا في حصــان الدورية ،حافيــا أ�و حتى عريانا؛
فالنــاس هنــا تتســاءل :هــل صــار الخبــاز حاكــم
المدينة؟
أ�خــذ يفكــر فــي تلــك الوشــايات ،يتحــدث عــن أ�ثرها
عليهــم ،يتناقلــون شــائعة :الخبــاز يحتــال ليغيــر
مجــرى النهــر؛ يعد لهــذا أالمر منذ ســنوات ،يخدعنا
ـد� من خزانة
بصنعتــه تلك؛ يوجد ســرداب خفي يبـ أ
الدقيــق وينتهــي عنــد مدخــل الصحــراء ،يســتخدم
لتلــك المهمــة البدو والغجر ،يبــدوان متحاربين في
الظاهــر؛ عكس هــذا يتعاونان ﻷجــل هدف غامض،
يطــوف بمدينتــا شــعبور الســاحر؛ يجمــع أ�خبــار
الحاكــم؛ يتعــرف علــى موضــع الضعــف فــي مجــرى
العيون ،يخفي أ�وراقا أو�قالما في عمامته.
أ�خذت الحادثة تســيطر على أ�ذهان سكان الحارات
القريبــة مــن بوابــة المتولــي؛ كل يوم يخــرج الخباز
إ�لى النهر أي�تي بالماء ليعجن أ�رغفة شهية؛ تتراقص
فــي أ�فواه الجوعــى؛ تمدهم بطاقــة الحياة ،يفرحون
بهــا؛ تجعــل بطونهــم ممتلئــة؛ يتجرعــون المــاء،

يتناقص النهر كل يوم شبرا؛ فالسماء لم أت�ت بمطر
جديد ،باعة الحلوى يشــتكون من بوار ســلعتهم؛ ال
حاجــة لســكان حــارة المغربليــن أ�و الســروجية بــل
وال درب الهوى حتى درب سعادة بشيء منها؛ منع
الحاكم إ�قامة موالد ﻷهل البيت؛ فالنهر في خطر!
صار شعبور ذلك النمام الذي يتسمع أالخبار ،يضع
أ�ذنــه حيــث يكمــن تحــت نوافــذ البيــوت؛ فالمدينة
أ�شــبه ببلــدة تتجــاور ،الحاكــم يشــغل كل شــعبور
ممــزق الثيــاب ،تبدو ريالته صنبــور يدفع بالماء من
ســبيل أ�م عباس ،تتقافز قرود الجبالية المؤدية إ�لى
الجبل أالحمر.
يتمايــل شــعبور فــي نواحــي المحروســة ،لــه شــارب
يقــف عليــه الصقــر ،تتدلــى مــن رقبتــه "خمســة
وخميســة"؛ أ�ذنــه اليمنــى مثقوبــة؛ يقولــون :أ�مــه لم
يعــش لهــا أ�والد ،جاءت به قومها في أ�مشــير؛ كانت
ليلة شــديدة الريح ،اشتعل فرن الخباز سبعة أ�يام،
خرجت منه قطة ســوداء لها ذيل طويل ،زارها في
المنــام هاتــف؛ أ�ســميه شــعبورا ،له ســر باتــع ،صنع
الخبــاز فطيــرة محشــوة بالحمام ،شــعبور ال أ�ب له،
معاذ هللا أ�ن تكون حملت به من باب خفي؛ هجرها
أ�بــوه ،كانــت قطعــة فحــم تنتقل من بيــت إ�لى آ�خر؛
تــوارث شــعبور عنهــا زيغة العيــون ،والوشــاية بمن
أ�حسن إ�ليه.
وســوس شــعبور لحاكــم المدينة؛ مقتلــك في رغيف
مخلــوط بــدم ســلحفاة عجــوز ،أ�رســل فــي أ�نحــاء
المدينــة أ�قتلــوا كل ســلحفاة أ�و ادفعــوا بــه فــي فرن
الخباز.
بنــت الحاكــم ممسوســة ،عجــز جــن ســليمان أ�ن
يداويها؛ شــائعة أ�طلقها شــعبور؛ بنت حلوة ،خدها
تفــاح أ�حمر ،شــعرها يســبح فــي النيــل ،يتماوج في
رقصــة شــمس أالصيل ،جيدها أ�شــبه إب�صبع الموز،
كيف لشعبور النمام أ�ن يدخل القصر؟
أ�دار حيلة وراء أ�خرى...

7
لمسات بيانية

أ.د فاضل صالح السامرائي

سؤال وجواب ()64

الســؤال ( :)81في ســورة المرســات جاء
ذكر جزاء الكافرين ثم جزاء المؤمنين ثم
قليال إ�نكم
جــاء قوله تعالى (كلوا وتمتعوا ً
مجرمون) فما داللة هذا الترتيب؟

أالمــر يحتــاج إ�لــى توضيــح فســورة
بد�ت
المرســات جــاء بخط معين هــي أ
بعد القسم َ(و ْال ُم ْر َس َل ِت ُع ْر ًفا ( )1بذكر
المشــهد أالول من أ�حــداث يوم القيامة
(ف�ذا النج ُوم طمســت (َ )8و�ذا َّ
الس َم ُاء
إَ
َُِ ْ
َ إ َ ُّ
ـت ُ(َ )9و�ذا الج َ
ـال ُن ِسـ َـف ْت ()10
ـ
ب
ُف ِر َجـ ْ
إَ ِْ ُ
َو إ� َذا ُّالر ُس ُل أ� ِّق َت ْت ( ))11ثم بعدها عاد
ليتعظوا
إ�لى مخاطبة الناس وتذكيرهم ّ
فذكرهم بنعمة الخلق وقوله أ(�لم نهلك
ّ
أالولين ،أ�لم نخلقكم ماء مهين  ) ...ثم
عــاد إ�لى ذكر الجزاء حســب التسلســل
جزاء المكذبين ثم جزاء المتقين وهذا
تسلســل طبيعــي ْ(ان َط ِل ُقوا إ� َلى َمــا ُك ْن ُت ْم
ِبـ ِـه ُت َك ِّذ ُبـ
ـون (ْ )29ان َط ِل ُقوا إ� َلى ِظ ٍّل ِذي
َ
َثـ َـا ِث ُشـ َـع ٍب (َ )30ل َظ ِليـ ٍـل َو َل ُي ْغ ِنــي
ِمـ َـن َّالل َهـ ِـب ( ))31ثــم جــزاء المتقيــن
َّ ُ
َ ُ
ون ())41
إ(�ن ْالم َّت ِق َيــن ِفــي ِظـ َـا ٍل و ُعي ٍ
يذكرهــم
ثــم عــاد إ�لــى مخاطبــة النــاس ّ
علــى الطريقــة أالولــى ُ(ك ُلــوا َو َت َم َّت ُعــوا
ْ
ـون ( ))46كيــف
َق ِليـ ًـا إ� َّن ُكــم ُم ْج ِر ُمـ َ
يكــون فــي آالخرة قليـ ًـا فهــذا الخطاب
ليــس مــن ضمــن الجــزاء و إ�نمــا خطــاب
ليتعظوا َ(و إ� َذا ِقيـ َـل َل ُه ُم ْار َك ُعوا
للنــاس ّ
ْ
ـون ( . ))48إ�ذن المنهــج الــذي
َل َير َك ُعـ َ
ســار عليــه فــي الســورة هو ذكــر أ�حداث
يــوم القيامــة ثــم تذكيــر النــاس ثــم ذكر
الجزاء ثم تذكير الناس حتى ّيتعظوا.
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الذبح العشوائي للمواشي ..تلوث
مستمر يهدد حياة المواطنين
دار السالم /متابعة
تقــع علــى عاتــق الرقابــة الصحيــة مســؤولية
التصــدي بحــزم وقــوة ألي جهــة محليــة تعــرض
حيــاة المواطنيــن للخطــر مــن خــال انتهاكهــا
للقوانيــن والتعليمــات التــي تحــدد الممنوعــات
ذات العالقــة بالصحــة العامــة ،وفــي مقدمــة
هــذه الممنوعــات اللجــوء إ�لــى الذبــح العشــوائي
للمواشــي خــارج المجــازر المرخصــة ،اذ تتــم
عمليــات الجــزر باشــراف أ�طبــاء بيطرييــن بعــد
للت�كد من ســامة
إ�جــراء الفحوصات الضرورية أ
المواشــي مــن أ�ي أ�وبئــة معديــة قــد تــؤدي إ�لــى
إ�صابــة متناولــي لحومها أب�مراض ،ربما تصل في
بعض الحاالت إ�لى الوفاة.
ال مباالة
ورغــم أ�ن ســكان المناطــق التــي ينتشــر فيهــا
الجزر العشــوائي للمواشــي يضجون بالشــكاوى
مــن هذه الظاهرة غيــر الحضارية وغير الصحية
والتــي تســهم في تشــويه صــورة المدينــة ،إ�ال أ�ن
أالجهــزة الصحية والرقابية فــي بعض المناطق
تغــض النظــر وتصــم آالذان عن هذه الشــكاوى
ولسباب نجهلها !.
أ
مسؤولية
غيــر أ�ن هنــاك عامـ ًـا آ�خــر يشــجع علــى توســيع
ظاهــرة الجــزر العشــوائي وهــو الفــارق الكبيــر
فــي أالســعار ولرخص أ�ســعار اللحــوم بالمقارنة
مــع أ�ســعارها فــي محــال بيــع اللحــوم بعــد ذبــح
المواشــي فــي المجــازر الخاضعــة للرقابــة
وب�شــراف أ�طبــاء بيطرييــن وبعــد
الحكوميــة إ
أت�كدهــم مــن ســامتها مــن أالمــراض االنتقاليــة
عن طريق اللحوم.
وهنــا أ�يضـ ًـا تقــع المســؤولية علــى دائــرة الصحة
التــي عليهــا تنظيــم حمــات توعيــة عــن طريــق
أالجهــزة إالعالميــة ،لتحذيــر المواطنيــن مــن
شــراء وتنــاول اللحــوم غيــر الخاضعــة للرقابــة،
ألنها ســبب رئيس من أ�ســباب انتشــار أالمراض
والوبئة الخطرة على الصحة العامة.
أ
"على هللا"
فــي منطقــة (الحيدريــة) توقفنــا عنــد أ�حــد
الجزاريــن وهــو يمــارس ذبح المواشــي في
رقعة مزدحمة

بالســكان وبالقــرب مــن الــدور الســكنية ،ورغم
هــذا فــان الجــزار لــم يخــش أ�يــة عمليــة مداهمــة
ويمــارس عملــه بشــكل اعتيــادي مع وجــود كل
المعــدات الضرورية ،مثل جهاز الوزن وخشــبة
تقطيــع اللحــوم حالــه فــي ذلــك حــال أ�صحــاب
محال الجزارة المرخصة.
بعيدا
وكان البد من التقاء بعض الزبائن ولكن ً
عــن عينــي الجزار العشــوائي ،خشــية تهديدنا أ�و
مضايقتنــا ،اذ توجهــت "الصباح" بالســؤال إ�لى
ســجاد محمــد عــن الســبب الــذي يدعوه لشــراء
اللحــوم غيــر الخاضعــة للفحــوص الضروريــة،
أف�جابنــا "بـ أـ�ن هنــاك فارقـ ًـا كبيـ ًـرا فــي أالســعار
بيــن أ�صحاب المحال والجزارين في أالحياء "،
لذلك فانه بالطبع يفضل السعر أالرخص وقال
بالحرف الواحد (خليها على هللا).
جزارون
وكان ال بــد مــن التوجه إ�لى الذين يقومون ببيع
اللحــوم بعــد جــزر المواشــي فــي الهــواء الطلــق
وخــارج المجــازر الخاضعــة للرقابــة مــن جانب
وال
الجهــات الصحيــة ،اذ التقــت "الصبــاح" ،أ� ً
(س .ع) الــذي قــال انــه يمتلــك قطيعـ ًـا كبيـ ًـرا
مــن المواشــي وهــو يحــرص علــى ســامتها مــن
أالمــراض الشــائعة بيــن أالغنام خشــية نفوقها،
ـريعا وبما يشــبه االنتشار
ألن أالمراض تنتقل سـ ً
الوبائــي الســريع .أو�ضاف أ"�نا رجــل أ�خاف هللا،
ـببا فــي الحــاق أالذى
وال يمكــن أ�ن أ�كــون سـ ً
بالبرياء أ�و تعريض حياتهم للخطر".
أ
معايير
حريصا علــى أ�رواح أالبرياء
قلنــا لــه" :اذا كنــت
ً
فلمــاذا ال تلجـ أـ� إ�لــى جــزر المواشــي
فــي المجازر الرســمية" أف�جابنا
"هنــاك جملــة أ�ســباب فــي
مقدمتها ال بد أ�ن أ�كون صاحب
محــل خــاص وفق معاييــر تضعها
وزارة الصحــة ،وبعــد الكشــف
يتــم منحــي االجــازة أالصوليــة ،وبعــد
اســتكمال هــذه الشــروط يتــم اخضاعــي
لرسوم سنوية عالية".

ويضيــف" وكمــا ترى فان هــذا المر يفرض ّ
علي
أ
نلج�
لذلك
كبيرة،
وعلــى أ�مثالي التزامات ماليــة
أ
إ�لــى طريقــة الجــزر فــي مناطــق معينة هربـ ًـا من
تلك االلتزامات".
أر�ي الصحة
مســؤول شــعبة الرقابــة الصحيــة فــي الخضــر
يوســف الريشــاوي قــال" :لدينــا فــرق تفتيشــية
تجوب في احياء المحافظة والوحدات االدارية،
لكــن هنــاك محال تقع في مناطق معزولة وغير
مسجلة لدينا وهذه ال نستطيع متابعتها اال حين
ورود شــكوى الينا ضدها " .ويشــير الريشاوي "
الى وجود هذه العملية من الذبح العشوائي في
القرى

واالريــاف وهــو مــا ال نســتطيع الســيطرة عليــه،
كونه خارج حدود مراقبتنا " .
وفــي أالخير توصلنا إ�لى نتيجة مفادها أ�ن الذبح
أ�و الجزر العشــوائي سيســتمر ويتواصل لضعف
الرقابــة مــن جانب أالجهــزة الرســمية المعنية،
إ�لــى جانــب ان أ�صحاب الدخــول الواطئة يرون
في الجزارة العشــوائية الطريقة الوحيدة لشراء
وتنــاول اللحــوم لتدنــي أ�ســعارها بالمقارنــة
مــع أ�ســعار المحــال المجــازة ،رغــم المخاطــر
المعروفــة فــي هــذا الجانــب ،امــا عــن اكـتمــال
تحقيقنــا هــذا ،فمسـ أـ�لة التقاط صورة لمــا أر�يناه
فهــذا ضــرب مــن الخيــال ،كــون جميــع آالالت
الجارحة والحادة متوفرة امام ناظريك.
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اتجاهات الرأي 9

مــاذا يعنــي أن تكــون إدارة بايــدن
ّرد دورة ثالثة ألوباما؟
مج
علي حسين باكير
مــا أ�ن تـ ّـم إالعالن عن فوز جو بايدن باالنتخابات الرائســية أالمريكية
ـد�ت العديــد من الدول
فــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر) الماضي ،حتى بـ أ
مراجعــة سياســاتها و إ�عــادة التموضــع بشــكل يســمح لها باالســتعداد
للتعامــل مــع تبعــات وجــود رئيس أ�مريكــي جديد في البيــت أالبيض.
شــمل هــذا إالجــراء أ�صدقــاء وحلفــاء وشــركاء ومنافســي الواليــات
حد سواء .لكن السؤال البديهي هو لماذا؟
ّ
المتحدة على ّ
بايــدن ليــس شـ ّ
نائبا لبــاراك أ�وباما
العالم
ـره
ـ
ب
خ
وقد
ـة،
ـ
ل
مجهو
ة
ـخصي
ً
لمدة  ٨سنوات منذ  ٢٠كانون الثاني (يناير)  ،٢٠٠٩وحتى  ٢٠كانون
ّ
الثانــي (ينايــر)  .٢٠١٧هــذا يعنــي � ّ
دوال كـثيــرة لديهــا تصـ ّـور مــا عن
ن
أ
ً
طبيعــة السياســات التي سـ ّـيتبعها جو بايدن خــال المرحلة المقبلة.
أالكيــد أ� ّن بايــدن لــن يتبــع نفس سياســات ترامب ،لكــن هناك نقاش
ّعما إ�ذا كانت إ�دارته ّ
مجرد امتداد إلدارة أ�وباما وسياســاتها الســابقة،
سيختط لنفسه سياسة جديدة على المستوى الخارجي.
أ�م إ� ّن بايدن
ّ
ّ
وفقـ ًـا لتقريريــن نشــرتهما وكالة أ�سوشــييتد برس ،إف�ن جــو بايدن كان
مرشــحي إ�دارته الجديــدة بالموظفين الســابقين إلدارة
قــد مـ أـ� الئحة ّ
أ�وبامــا مــن بينهــم على ســبيل المثــال ال الحصر :كبيــر موظفي مجلس
أالمــن القومــي دينيــس ماكدونــو ،وســفيرة أ�مريــكا في أالمــم المتحدة
ومستشــارة أالمــن القومــي أالمريكــي فــي عهــد أ�وبامــا ســوزان رايــس،
ووزيــر الخارجيــة جــون كيــري ،ووزيــر الزراعة تــوم فيلســاك ،ونائب
وزيــر الخارجيــة فــي عهــد أ�وبامــا أ�نتونــي بلينكــن ،ومستشــار أ�وبامــا
السابق للشؤون االقتصادية جيف زيانتس ،وغيرهم.
ـاوة علــى ذلــك ،فقــد عــاد معظــم الموظفيــن رفيعــي المســتوى
عـ ً
فــي الخارجيــة أالمريكيــة إ�بــان عهــد أ�وباما إ�لــى مواقــع مختلفة داخل
الخارجيــة فــي إ�دارة بايــدن ،وهــذا مؤشــر قوي علــى أ� ّن بايدن سـ ّـيتبع
علــى أالرجــح نفــس السياســات الخارجية التــي كان أ�وبامــا ّيتبعها في
الملفات الرئيسية ،وهو مؤشر غير إ�يجابي إ�ذا ما أ�خذنا بعين االعتبار
الكوارث التي أ� ّدت إ�ليها سياسات إ�دارة أ�وباما في الشرق أالوسط.
ّ
ملفين رئيســيين على أالقل على
نعم ،ترامب كان تســبب بكارثة في ّ
مســتوى السياســة الخارجيــة فــي منطقــة الشــرق االوســط .أال ّول هو
أالزمــة الخليجيــة وحصــار قطــر ،أالمر الذي ما كان لــه أ�ن يتم لوال أ� ّن
جزءا مــن المعادلة ويعطوا الضوء
ترامــب والمقربيــن منه لم يكونوا ً
أالخضــر الــازم لهــا .أ� ّمــا الثاني ،فهو ملــف القضية الفلســطينية ،فقد
للسرائيليين ما لم يعطه لهم أ�ي رئيس أ�مريكي سابق
أ�عطى ترامب إ
علــى إالطــاق .لكــن إ�ذا مــا كان بايــدن سـ ّـيتبع نفــس سياســات أ�وباما
في المنطقة ،فمن السهل حينها توقع نتائج �كـثر ّ
سلبية بالعودة إ�لى
أ
ّ
الوراء.
أالكيــد أ� ّن باديــن لــن ّيتبــع نفس سياســات ترامب ،لكــن هناك نقاش
ّعما إ�ذا كانت إ�دارته ّ
مجرد إ�متداد إلدارة أ�وباما وسياســاتها الســابقة،
سيختط لنفسه سياسة جديدة على المستوى الخارجي.
أ�م أ� ّن بايدن
ّ
في عهد �وباما ،شهدت االنقالبات العسكرية في المنطقة عودة ّ
قوية
أ
بعــد طــول غياب .في العام  ،٢٠١٣حصل انقالب عســكري في مصر
أ� ّدى إ�لــى إالطاحــة أب� ّول رئيس منتخب بطريقــة ديمقراطية في تاريخ

البــاد .بعــد بثالثــة أ�عوام فقط ،حصلت محاولة انقالب عســكري في
ـودا ،ولــم تقــم إ�دارة
تركيــا أ�يضـ ًـا .فــي كلتــا الحالتيــن كان بايــدن موجـ ً
وفقا
أ�وبامــا بمــا يفتــرض أ�ن تقوم به في مثل هذه الحاالت ،على أالقل ً
للمعايير التي ّتدعي أ� ّنها تدافع عنها.
ّ
نتذكــر أ�ن عهــد أ�وبامــا شــهد أ�ول كارثــة إ�نســانية
مــن المهــم أ�يضـ ًـا أ�ن ّ
فــي القــرن الحادي والعشــرين أو�كبــر الكوارث إالنســانية منذ الحرب
العالمية الثانيةّ .تم تدمير ســوريا بالكامل ّ
وتم قتل مائت آالالف من
ّ
سكان البالد ،أ�ي أ�كـثر
المدنيين بدم بارد وتم تهجير أ�كـثر من نصف ّ
ُ
ـيائ يذكر.
داخليا
من  ١٠ماليين،
وخارجيا ،دون أ�ن تفعل إالدارة شـ ً
ً
ً
ّ
في عهد أ�وباما ،تم استخدام أالسلحة الكيميائية من قبل نظام أالسد
بشكل غير مسبوق دون الخشية من أ�ي عواقب ُتذكر.
التوصــل إ�لــى اتفــاق مــع إ�يــران حــول برنامجهــا
ولكــي يضمــن أ�وبامــا ّ
النــوويّ ،قدمــت إ�دارتــه ســوريا والعــراق ولبنــان واليمــن وغيرها من
البلــدان إ�لــى إ�يــران علــى طبــق مــن ذهــب .لقــد تعاونــت إ�دارة أ�وبامــا
أ�يضـ ًـا مــع المجموعــات إالرهابيــة التــي فــي ســوريا والعــراق واليمــن،
تصاعدا غير مســبوق أ� ّدى إ�لى صعود
وشــهد نفوذ طهران في المنطقة
ً
ّ
والرهاب .وفي المقابل ،تدهورت عالقة واشــنطن مع تركيا
التطرف إ
ّ
ـكريا فــي المنطقة ألول
والســعودية ،واســتطاعت روســيا التمـ ّـدد عسـ ً
ّمرة منذ انهيار االتحاد السوفييتي.
عهــد أ�وبامــا شــهد أ� ّول كارثــة إ�نســانية فــي القــرن الواحــد والعشــرين
أو�كبــر الكــوارث إالنســانية منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة .تـ ّـم تدميــر
ســوريا بالكامــل وتـ ّـم قتــل مــات الالف مــن المدنييــن بدم بــارد ّ
وتم
آ

داخليا
سكان البالد ،أ�ي أ�كـثر من  ١٠مليون،
تهجير أ�كـثر من نصف ّ
ً
ُ
شيائ يذكر.
وخارجيا ،دون أ�ن تفعل إالدارة ً
ً
ّ
فاعال في
عضوا
ـدن
ـ
ي
با
جو
كان
ة،
المفصلي
ـداث
ـ
ح
ال
ـك
ـ
ل
ت
كل
خــال
أ
ً ً
رئيسا للواليات
إ�دارة أ�وباما .المتابع لردود الفعل على تنصيب بايدن ً
المتحــدة اليــوم ،ســيالحظ وجــود الكـثيــر مــن الحمــاس الزائــد له في
ّ
الفضــاء العــام فــي المنطقــة .هــذا الحمــاس ناجم عــن المشــاكل التي
ّ
يولد الكـثير من خيبة
تسبب بها ترامب ،لكن الكـثير من الحماس قد ّ
أالمل في السياسات المنتظرة من إالدارة أالمريكية الجديدة.
فضـ ًـا عــن ذلــك ،فـ إـ�ن بايدن ،وبســبب عمــره وقدراته الجســدية ،لن
الملفات ،وســيوكل
يقــوم علــى أالرجــح بالمتابعــة الشــخصية لمعظم ّ
هــذا أالمــر إ�لــى آ�خريــن كانــوا حتــى أالمــس القريب مــن أ�عضــاء فريقه
فــي إ�دارة أ�وبامــا .هنــاك مــن يشــكك فــي إ�مكانيــة أ�ن يســتطيع إ�كمال
الســنوات أالربع ،وهو ما يفتح الباب أ�مام إ�مكانية تولي نائبة الرئيس
ّ
المتحــدة أالمريكية
كاميال هاريســون الرائســة أك�ول رئيســة للواليات ّ
المتحدة
أ�و حتــى إ�مكانيــة حصـ
ـول اضطرابات عنيفة داخــل الواليات ّ
ّ
مؤقتا عن المشــهد،
أالمريكيــة علــى اعتبــار أ�ن ترامــب قد يكون رحل ً
لكــن هنــاك �كـثــر من  ٧٠مليون مواطــن �مريكي ّ
صوت له وهؤالء لن
أ
أ
يرحلوا ببساطة عن المشهد.
خالصــة القــول :إ�ذا كان عهــد بايــدن هــو مجـ ّـرد دورة ثالثــة لرائســة
أ�وبامــا ،فاســتعدوا حينها لكــوارث إ�قليمية ولرئيس أ�مريكي أ�سـ أـو� من
ترامب عاجال أ�م آ�جال.
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علم المقاصد والمشترك اإلنساني
مصطفى عاشور
نشـ أـ�ت كـثيــر مــن العلــوم فــي الحضــارة إالســامية
حــول الوحــي ،لخدمتــه ،وتبليغ رســالته ،والــذود عن
الشبهات التي تحوم حوله ،فكان الوحي يشبه المركز
فــي الدائــرة ،والعلــوم الناشــئة تقتبــس مــن أ�نــواره
بالســئلة الوجودية
وقوتــه ،وهــو مــا ربط تلــك العلوم أ
والفلســفية ،أو�قامها على أ�ســس من التكامل لتحقيق
المقصــد والغايــة ،وربطهــا دومــا بحقائــق الوجــود
والنســان ،فــكان إالنســان بعقلــه وعينيــه
والكــون إ
الصغيرتين يرى الكون ،وينطلق من تلك المشــاهدة
لتعميــق إ�يمانــه ،وربــط الكــون بخالقــه ،وتوثيــق
عالقة إالنســان بالخالق-ســبحانه ،-فلــم يطلب العلم
للسيطرة على الكون أ�و إ�فساده.
وحول هذه الرؤية أي�تي صدور العدد الحادي عشر من
مجلــة “ن ــماء” خريــف  ،2020المعنيــة بعلوم الوحي
والدراســات إالنســانية ،والتــي ناقشــت مجموعــة مــن
القضايــا المهمــة ،منهــا :التكامل المعرفي فــي التراث
العربــي ،و إ�شــكالية توظيف المفاهيــم أالنثروبولوجيا
والت�ســيس
فــي دراســة المجتمعــات العربيــة،
أ
المقاصدي للمشترك إالنساني.
والنسانية
المقاصد إ
“الت�ســيس المقاصدي للمشــترك
قضية
العدد
تناول
أ
إالنســاني” ،وهــي مسـ أـ�لة تفتــح الرؤية إالســامية على
آالفــاق إالنســانية وتبنــي مشــتركات مــع المجتمعــات
المختلفــة ،يبــرز فيها عطاء إالســام وقدرته على منح
فالسالم دين الفطرة.
إالنسانية ما تصبو إ�ليه ،إ
كـثيــر مــن المفاهيــم المتداولــة بالخطــاب الثقافــي
والت�صيل
العالمــي لم أت�خذ حقها مــن النظر والبحث أ
والمراجعة في الخطاب إالسالمي
والفطــرة ،كمــا يقــول أ“�بــو زيــد البلخــي” فــي كـتابــه
“مصالــح البــدان والنفــس”�“ :ن هللا عــز وجل َّ
خص
إ
أ
أ
إالنســان بقوة التمييز ليعرف النافــع فيجتلبه والضار
فيجتنبــه ليكــون ذلــك سـ ًـببا إ�لــى صــاح معاشــه
ومعــاده ،وذريعــة إ�لى إ�حراز خير عاجله آو�جله ،آو�لته
فــي اجتــاب المنافع ،واجتناب المضار نفســه فبدنه،
فبصالحهمــا يتهيـ أـ� له بلوغ الواجــب من ذلك عليه إ�ذ
للنسان سواهما”.
ليس إ
ويقول “ابن القيم” في بيان عالقة الشريعة بالفطرة:
“ إ�نمــا جــاءت الشــرائع بتكميــل ِالف َطــر وتقريرهــا ،ال
بتحويلهــا وتغييرهــا ،فمــا كان فــي الفطــرة مستحسـ ًـنا
جــاءت الشــريعة باستحســانه… ومــا كان فــي الفطرة
ـتقبحا جــاءت الشــريعة باســتقباحه” ،وعقــد
مسـ ً
“الطاهــر بــن عاشــور” فــي كـتابــه “مقاصــد الشــريعة”
فصـ ًـا ّبيــن فيــه أ�ن مبنــى مقاصــد الشــريعة علــى
الفطــرة ،علــى اعتبــار أ�ن الفطــرة هي أ�صــل العقالنية
أو�ســاس االشتراك بين بني إالنســان ،فيقول” :ونحن
إ�ذا أ�جدنــا النظــر فــي المقصــد العــام مــن التشــريع…
نجــده ال يعــدو أ�ن يســاير حفــظ الفطــرة والحــذر مــن
خرقهــا واختاللهــا” ،ثم يقــول ”:فوصف إالســام أب�نه
الفطــرة معنــاه أ�نــه فطــرة عقليــة ،ألن إالســام عقائد
وتشــريعات؛ وكلهــا أ�مــور عقلية أ�و جاريــة على وفق ما

يشــهد بــه العقــل ويدركــه” ،ويــرى المصلــح المغربــي
للعرف
“عالل الفاســي” أ�ن التشريع إالسالمي خاضع ُ
إالنســاني الــذي تعارفت عليه إالنســانية منذ نشـ أـ�تها،
ولــم يخــرج عنــه ديــن مــن الديانــات وال مذهــب مــن
المذاهب السليمة.
ويؤكــد الشــيخ “العــز بــن عبــد الســام” أ�ن ” معظــم
مصالــح الدنيــا ومفاســدها معروفــة بالعقــل ،وكذلــك
معظم الشرائع” ،ويقول في موطن آ�خر ”:أو�ما مصالح
الدنيــا أو�ســبابها ومفاســدها فمعروفــة بالضــرورات
والتجــارب والعــادات والظنــون المعتبــرات ،فـ إـ�ن
خفــي شــيء مــن ذلك ُطلب مــن أ�دلتــه” ،ويقول “ابن
الشـ َـرا ِئع كلهــا فــي أ�صولهــا -و إ� ْن تباينــت-
القيــم”َّ ٌ ”:
متفقة مركوز ُح ْســنها في العقول ولو وقعت على غير
ٌ
َما ِه َي َع َل ْي ِه َل َخ َرجت َعن ْال ِح ْك َمة والمصلحة َو َّالر ْحمة
“ ،فــكل عقــل وكل لغــة يعتبــر فيهــا “العــدل” كلمــة
نبيلــة حبيبــة علــى النفــوس ،وكلمــة الصــدق ،وكلمــة
الحريــة ،والتســامح ،والوفــاء ،وغيرهــا مــن أاللفــاظ
المحمودة عند كل أالقوام.
و”المشــترك إالنســاني” ،مفهــوم عالمــي يتقاطــع مــع
بعض المفاهيم إالسالمية أالصيلة ،والمندرجة ضمن
مقاصــد الشــريعة ،ويالحــظ أ�ن كـثيــرا مــن المفاهيــم
المتداولــة فــي الخطــاب الثقافــي العالمــي لــم أت�خــذ
والت�صيــل والمراجعة في
حقهــا مــن النظــر والبحــث أ
الخطــاب إالســامي ،خاصة تلــك المفاهيــم والمعاني
والمت�صلة في نصوص الوحي،
ذات الجــذور العميقــة أ
فالقـ آـر�ن الكريــم هــو المصــدر أالول ألت�صيل المقاصد
إالنســانية المشــتركة التــي تؤســس لمفهوم المشــترك
إالنساني ،يقول “الشاطبي” “ :إ�ن الكـتاب قد تقرر أ�نه
ُك ّليــة الشــريعة ،وعمــدة الملة ،وينبــوع الحكمة ،آو�ية
الرســالة ،ونــور أالبصــار والبصائــر ،أو�نــه ال طريق إ�لى
هللا ســواه ،وال نجاة بغيره ،وال تمســك بشيء يخالفه،
وهــذا كلــه ال يحتــاج إ�لــى تقريــر واســتدالل عليــه؛ ألنه

معلوم من دين أالمة”.
والحقيقــة أ�ن البحــث فــي المشــتركات إالنســانية
يقــع فــي دائــرة خصائص رســالة إالســام ألنها رســالة
عالميــة ،للبشــرية جميعــا ،والمشــترك إالنســاني :هــو
مجمــوع أالفكار والتصورات ،والمبــادئ ،والمفاهيم،
والســلوكيات التــي يتفــق أ�و يتوافــق ويتواطـ أـ� غالبيــة
واجتماعــا،
النــاس علــى القــول بهــا فطــرة وعقـ ًـا
ً
ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق وواجبــات ،ومــن ثــم
فالمرجعية المشتركة في تشكيل ذلك المفهوم ،هي:
الفطــرة ،والعقــل الصحيــح ،والمصلحــة االجتماعيــة
التي يجتمع الناس عليها لتدبير شــؤونهم واختالفهم،
لكن هذا ال يعني القضاء على الخصوصيات الثقافية.
وهناك ثالثة أ�ســس كبرى للمشــترك إالنســاني ،وهي:
االشــتراك فــي الخلــق والوجود ،االشــتراك فــي القيم
والمبــادئ الكليــة العليــا ،االشــتراك فــي المصالــح
الدنيوية ،المادية والمعنوية.
إالنســان فــي النظــر المقاصــدي هــو مركــز المصلحــة،
وليس مركز الكون كما في أ�طروحة أالنســنة المغالية
في المادية والذاتية الفردانية
والنســان فــي النظــر المقاصــدي هو مركــز المصلحة،
إ
وليس مركز الكون كما في أ�طروحة أالنســنة المغالية
في المادية والذاتية الفردانية ،يقول “عالل الفاسي”:
“الذي ال شــك فيه أ�ن الشــريعة إالســامية مبنية على
مراعــاة المصلحــة العامة فــي كل ما يرجع للمعامالت
إالنســانية؛ ألن غايتهــا هــي تحقيق الســعادة الدنيوية
والخروية لسكان البسيطة”.
أ
التكامل المعرفي
التكامل المعرفي في تراث الحضارة إالسالمية يتلقى
اســتمداده مــن الوحــي والوحدانيــة ،فالتفكيــك الذي
عرفــه إالنســان المعاصــر أ�فقــده القــدرة علــى القــراءة
الكونية والشمولية للعالم إالنسان.
القر�ني
النص
خدمة
كانت غاية التكامل المعرفي هي
آ

وفهمــه ً
تقربــا إ�لــى هللا ،وكان اســتحضار المصيــر ومــا
بعــد المــوت مــن العناصر الرئيســة في توجيــه العلوم
وت�سيســها ،فالعلــوم وجــدت لخدمــة الديــن ،ولعــل
أ
حديــث العلماء على التقســيم الثنائي بيــن علوم آاللة
وعلــوم الغايــة ،وبيــن علــوم الروايــة وعلــوم الدرايــة
لخيــر دليــل على وحدة المصدر والوســائل والغايات،
رغم التقســيم الوظيفي بين بعض العلوم ،الذي كان
صورة من صور االزدهار الحضاري والعلمي.
ووحدة المصدر ،ووحدة الغاية والهدف وحركة العلم
عبر التاريخ كانت متداخلة إ�لى حدود االتحاد ،وكانت
التخصصــات متعاونة ،فتداخل المعارف ليس مجرد
لقــاء عابر بيــن مختصين في حقــول معرفية متنوعة،
ولكنــه عملية دمج مســالك المعرفة في مســلك واحد
متداخــل ،يوفــر القــدرة علــى التفســير الكلــي للكون،
ويرتبــط التكامل المعرفي بالرؤية إالســامية للعالم،
والتي مكنت العقل المســلم من تطوير الفهم السليم
والنســان ،ومن دوافعهــا إالجابة عن
للكــون والحياة إ
أالسئلة الوجودية والمعرفية والقيمية بخصوص هذه
الحقائق والعالقات بينها.
وكان “عبــد القــدر الجرجانــي” نموذجــا للتكامــل بين
علمــي النحــو والبالغة ،وهو ما تجلى في كـتابه “دالئل
إالعجــاز” حيــث أ�درك “الجرجانــي” تكامليــة العالقة
بيــن وظيفــة علمــي النحــو والبالغــة ،فســعى للمــزج
بيــن الوظيفتيــن ،فنتج عنــه نحو بالغــي جعله القلب
النابــض لنظريتــه فــي النظــم ،إ�ذ لــم يوظــف النحــو
بالمفهــوم الــذي انتهــى إ�لــى عصــره ،و إ�نمــا ســعى إ�لــى
وب�غــراض
ربطــه بالمقامــات ومقتضيــات أالحــوال ،أ
المتكلميــن ،وهــذه أالمــور هي ما تبحث فيــه البالغة،
مما أ�عطى ذلك النحو الذي وظفه كســوة بالغية فنية
أت�ثيرية.
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َّ
فوكوياما :توقعوا المزيد
من العنف في أمريكا

دار السالم /متابعة
ً
نشــرت مجلــة «فورين بوليســي» أالمريكية تقريــرا أ� َّعده مايــكل هيرش كبير
المراســلين ونائــب رئيــس التحريــر بالمجلــة ،عــن حديث صحفــي أ�جراه مع
موضحــا أ�ن فوكوياما ما
الفيلســوف السياســي الشــهير فرانســيس فوكويامــاً ،
الديمقراطيــة الليبراليــة ً
َّ
حتمــا في نهاية المطــاف ،لكنه
مؤمنــا بانتصــار
زال ً
ً
توقعة.
يقول إ�ن «نهاية التاريخ» قد خرجت عن مسارها بفعل قوى غير ُم َّ
نظريتي ال تزال صحيحة ولكن
واســتهل الكاتــب تقريــره قائـ ًـا إ�نه على أالرجح لم تكــن أ�ي فكرة منذ انتهاء
الحــرب البــاردة موضــع نقاش أ�و خالف أ�كـثر من نظرية فرانســيس فوكوياما
بشـ أـ�ن «نهايــة التاريــخ» .حيــث نشــرت إ�حــدى المجــات عــام  1989مقـ ًـال
ـرة
بعنــوان «نهايــة التاريــخ؟» بصيغــة االســتفهام االســتنكاري ،ثــم نشــر مـ ً
والنســان
أ�خــرى عــام  1992فــي كـتــاب مــن أت�ليفــه بعنــوان «نهايــة التاريخ إ
أالخيــر» ،حيث ناقش الفيلســوف السياســي فوكوياما ،الــذي يعمل بجامعة
مهدا أ�مام انتشــار
ســتانفورد ،فكــرة أ�نــه بانهيــار الشــيوعية أ�صبــح الطريــق ُم ً
والر�ســمالية علــى النمــط الغربــي فــي جميــع أ�نحــاء
الديمقراطيــة الليبراليــة أ
جزءا من غايته
العالــم .أو�شــار إ�لــى أ�ن الجنس البشــري ربما يكون قد حقــق ً
فــي تطــوره االجتماعــي والسياســي .لكن أالمور لم تســر بهذه البســاطة ،وقد
عامــا الماضيــة فــي مواجهــة ُالن َّقــاد والعمــل علــى
أ�مضــى فوكويامــا الثالثيــن ً
تطوير آ�رائه.
خط�! متى تموت «نهاية التاريخ»؟
فوكوياما :لقد فهموا نظريتي أ
عامــا ،يقــول إ�ن
68
ـر
ـ
م
الع
ـن
ـ
م
ـغ
ـ
ل
يب
ـذي
ـ
ل
أو�وضــح الكاتــب أ�ن فوكويامــا ،ا
ً
نظريته أالصلية التي سار فيها على خطا الفيلسوف أاللماني جورج هيجل،
ً
مطلقا الجدل بشـ أـ�ن انتشــار
طالمــا أ�ســيء فهمهــا .مشــيرا إ�لــى أ�نــه لم يقصــد ً
والر�سمالية في جميع أ�نحاء العالم ،لكنه كان يريد إ�يضاح أ�ن
الديمقراطية أ

الديمقراطيــة وحدهــا بمقدورهــا تلبية االحتياجات إالنســانية أالساســية من
أ�جــل االعتــراف الفــردي أو�نــه ال توجــد بدائل أ�فضل يبــدو أ�ن العالــم يتطور
للوصول إ�ليها .وخالل لقائه مع مراسل مجلة فورين بوليسي ،أ�كد فوكوياما
عديدا من العثرات
أ�نه ال يزال يؤمن أب�ن هذه النظرية صحيحة ،لكن هناك ً
يتوقعهــا – كما ظهر مؤخـ ًـرا في صعود
التــي تواجههــا الديمقراطيــة لــم يكــن َّ
دونالد ترامب وسقوطه – و إ�لى نص الحوار:
االستقطاب على أ�ساس الهوية
المراسل :في المقال المنشور عام  2014ثم في الكـتاب الصادر عام 2018
توقعـ َـت أ�ن قــوة
بعنــوان «الهويــة :مطلــب الكرامــة وسياســات االســتياء»َّ ،
الممارسات السياسية ُالم ِّؤكدة للهوية ،مدفوعة بالشعور باالستياء ،ستؤدي
إ�لى تقويض الديمقراطية .هل كان ذلك هو السبب لما شاهدناه من اقتحام
مبنى الكونجرس أالمريكي يوم  6يناير (كانون الثاني)؟
فوكويامــا :أ�عتقــد أ�ن أ�حــد أالمــور التــي انتشــرت داخــل التيــارات اليمينيــة
أ�كـثــر مــن انتشــارها داخــل التيارات اليســارية هــو االنتقال من االســتقطاب
واالنقســامات السياســية القائمــة علــى قضايا السياســة إ�لى تلــك القائمة على
قضايا الهوية .بمعنى أ�ن القضية أالساســية هي الوالء لرؤية ُمعينة لما يجب
أ�ن تبدو عليه أالمة؛ ما يجب أ�ن تكون عليه قيم أالشخاص الذين يديرونها،
بالخفاقات أ�و أالســلحة أ�و معــدالت الضرائب أ�و
ـدل مــن القضايــا المتعلقة إ
بـ ً
أ�ي مــن أالمــور التــي كانــت تثير الشــقاق بيــن الجمهورييــن والديمقراطيين.
شخصنا للغاية.
وبسبب التصرفات الجنونية لترامب ،أ�صبح أالمر ُم
ً
ولقد اندهشــت ك ً
ـثيرا عند قراءة تعليقات أالشــخاص الذين يمارسون أ�عمال
الشــغب والمرتبطيــن بدونالــد ترامــب والسياســات اليمينيــة علــى خدمــة
شــبكات التواصــل االجتماعــي «بارليــر» أالمريكيــة .إ�ن كـثيـ ًـرا مــن النــاس
يقولــون« :حسـ ًـنا ،إ�ذا أ�راد رئيســنا فعــل شــيء مــا ،فســنفعله» .إ�ن المعاييــر

نوعــا مــن أالحــكام المســتقلة لمــا يمكــن أ�ن تعتقــد أ�نــه
الحقيقيــة ليســت ً
فكــرة جيــدة أ�و ســيئة .ســتفعل فــي أالســاس ما أي�مر به رئيســك فيمــا يتعلق
بالحــركات القائمــة علــى الهويــة .ويبــدو أ�ن هــذا أالمــر ســيئ ألســباب عديدة؛
إ�ذ إ�نــه ال يعتمــد فــي الواقــع علــى المشــاورات ،لكنــه قائــم على الــوالء َالق َبلي
نوعا ما بســبب الطريقة
مخيفا ً
الخالص فحســب ،وطبيعة هذا الوالء تجعله ً
َّ
مرتبطــا بالهويــة
التــي يتحــول بهــا .وفــي التقاليــد القديمــة ،كان هــذا الــوالء ً
المســيحية ،أ�مــا أالنواع الجديدة من الوالءات تســتند إ�لــى نظريات المؤامرة
فعل في بلدان أ�خرى .أ�عني
المجنونــة فحســب .أو�عتقد أ�ن هذا أالمر يحــدث ً
�نــه ،فــي الشــرق الوســط ،يفكــر النــاس ً
ـخصا مــا يتحكم في
ـ
ش
ن
دائما فــي أ�
أ
أ
ً
جميع أالمور بطرق ســرية ملتوية ،وهو نوع من الواقع بالنســبة لهم ،ولكن
حقا.
ترسخت ُّبها هذه القناعات جديدة ً
الدرجة التي َّ
ُ
مختلفا بالنسبة لترامب؟
المراسل :لكن هل يعد هذا أالمر ً
تمامــا .أ�قصــد ،مــن الواضــح أ�نــه إ�ذا كان رئيــس
فوكويامــا :ليــس
صحيحــا ً
ً
ْ
الواليات المتحدة هو َمن يدفع للقيام أب�عمال الشــغب ،فمن الصعب عودة
أالمور إ�لى سابق عهدها .كان لدينا جمعية جون بيرش وكـثير من المختلين
ًّ
عقليــا فــي خمســينيات وســتينيات القــرن الماضــي ،لكننــي أ�عتقــد أ�ن أ�نــواع
المؤسســات كانــت قــادرة على الســيطرة على الخطــاب إ�لى حد أ�كبــر بكـثير.
وهــذا هــو االختبــار الحقيقي للبــاد آالن .و إ�ذا كنت تتذكــر جوزيف مكارثي،
نوعــا مماثـ ًـا للغايــة لهــذه الظاهــرة ،هــذا الرجــل أ�طلــق نظريــات
فقــد كان ً
مؤامرة مجنونة حول تسلل الشيوعيين إ�لى الجيش ووزارة الخارجية .وكان
كل الجمهورييــن يخشــون الوقــوف ضده حتــى قاومته الســيناتور مارجريت
تشــيس ســميث والجيــش وعــدد قليــل مــن المؤسســات أالخــرى .ثــم انهــار
َّ
المكارثية بســرعة كبيرة .والسؤال الذي يتعين طرحه هل يمكن أ�ن
ســلوك
يحدث شيء من هذا القبيل؟ ويبدو أ�نه ال يمكن ذلك.
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الفقه اإلسالمي ومحاولة التجديد

إ�دريس أ�حمد
إ�ن بــوادر العــودة إ�لــى االجتهــاد والتجديد
فــي الفقه إالســامي و إ�حيــاء روح البحث
وحريــة اســتنباط واســتنطاق النصــوص
الشرعية وتفســيرها ليست وليدة العصر،
ولكــن تمتــد هــذه المحــاوالت إ�لــى عصــور
ســابقة ،غيــر أ�نها قد تظهــر بطابع فردي ال
يتبناهــا أ�ي جهة رســمية ،كمــا نجد نماذج
مــن جهــود كل مــن الغزالــي ،وابــن تيمية
وابــن القيــم وابــن خلــدون وغيرهــم مــن
العلماء الذين يشــهد لهم بالعلم واالنبراء
للفتاء واالجتهاد.
إ
وهــذا يدل بشــكل واضح أ�ن دعــوة إ�غالق
بــاب االجتهــاد واالستســام للتقليــد
أ�مــر مرفــوض فــي العصــور الســابقة ،بــل
الصحيــح أ�ن “التقليــد الــذي كان طابــع
التشــريع فــي عصــر مــا بعــد المذاهــب لــم
يستســلم له المســلمون ،وعــرف كل عصر
مــن العصــور إالســامية الحالكــة رجــاال
ثــاروا علــى التقليــد ودقوا بــاب االجتهاد”.

أ[�حمــد شــلبي ،تاريخ التشــريع إالســامي:
[207
كمــا نــرى ابــن حــزم الظاهــري مــن علماء
أالندلس في عز الدولة إالســامية وانتشار
مذهــب المالكية ومنع االجتهــاد ومعاقبة
الناكــث الــذي يخــرج عــن هذا المرســوم،
ينبــري ابــن حزم فيقول ” :هــذا القول في
غايــة الفســاد ،وكيــد للديــن ال خفــاء بــه،
وضــال مغلــق ،وكــذب علــى هللا تعالــى،
إ�ذ نســبوا ذلــك إ�ليــه ،أ�و ديــن جديــد أ�تونــا
بــه مــن عند أ�نفســهم ليس مــن دين محمد
صلــى هللا عليــه وســلم فــي شــيء” [ .ابــن
حــزم ،إالحــكام فــي أ�صــول االحــكام/4 :
[225
وهــذا العز بن عبد الســام يبــدي العجب
مــن بعــض حــاالت الفقهــاء المقلديــن،
حيــث يقــدم بعضهم مذهــب إ�مامه – على
ضعــف فيــه – علــى أالدلــة الصحيحــة من
الكـتــاب والســنة والقيــاس ،يقــول معاتبــا
علــى هــذه الحالــة“ :البحــث مــع هــؤالء

ضائع مفض إ�لى التقاطع والتدابر من غير
فائــدة يجديهــا ،ومــا أر�يــت أ�حــدا رجع عن
مذهــب إ�مامــه إ�ذا ظهــر له الحــق في غيره
بــل يصيــر عليه مــع علمه بضعفــه وبعده،
فالولــى تــرك البحث مع هــؤالء الذين إ�ذا
أ
عجز أ�حدهم عن تمشية مذهب إ�مامه قال
لعــل إ�مامــي وقف على دليل لم أ�قف عليه
ولــم أ�هتد إ�ليه  ..فســبحان هللا ما أ�كـثر من
أ�عمــى التقليــد بصره حتــى حمله على مثل
ما ذكر ،وفقنا هللا التباع الحق أ�ين ما كان
وعلــى لســان من ظهــر”[ .قواعــد أالحكام:
[159 /2
ويؤكــد هــذا المعنى إالمام الشــاطبي حين
قــال“ :ولقــد زل بســبب إالعــراض عــن
أ�صل الدليل واالعتماد على الرجال أ�قوام
خرجــوا بســبب ذلك عــن جــادة الصحابة
والتابعيــن رضــي هللا عنهــم أ�جمعيــن،
واتبعــوا أ�هواءهــم بغيــر علــم فضلــوا عــن
ســواء الســبيل… ثــم يقــول :الحاصــل
ممــا تقــدم أ�ن هــذا تحكيــم الرجــال علــى

الحــق ،والغلــو في محبــة المذهب ،وعين
إالنصــاف أ�ن الجميــع أ�ئمــة فضــاء ،فمــن
كان متبعــا لمذهــب مجتهد لكونه لم يبلغ
درجــة االجتهــاد فــا يضــره مخالفــة غيــر
إ�مامــه إلمامــه ،ألن الجميــع ســالك علــى
الطريــق المكلــف بــه ،فقد يــؤدي التغالي
فــي التقليد إ�لى إ�نــكار ما أ�جمع الناس على
تــرك إ�نــكاره”[ .االعتصــام– 314 /3 :
[320
ولــم أت�ت هــذه الدعوات الفردية بالتشــهي
وحــب الظهــور والمخالفة بغية الســيادة،
و إ�نمــا اقتضاهــا واقــع االمــة فــي هــذه
العصــور ،حيــث ال تقبــل مصلحــة أالمــة
فــي أ�ي بقــع الجمــود والتقليــد لحكم قابل
للتبــدل والتغيــر واالســتجابة لحاجــات
العصــر ،وهــذه النمــاذج مــن العلمــاء
لــم يجــدوا أ�مامهــم بــدا إ�ال التعاطــي مــع
المســتجدات وتقويــم أ�قــوال المذاهــب
أو�صولهم للتوصل إ�لى ما يناسب عصرهم
وحاجة الناس فيه.
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معلومات ومهارات مهمة
للتعامل مع نوم األطفال
د .رشاد الشين
ً
ًّ
ركينا من حيــاة الطفولة ،ومعلما أ�ساســيا ال يمكن
ركنــا ً
النــوم يمثــل ً
تجاوزه؛ لذا وجب على كل متعامل مع الطفل في عاميه أالولين أ�ن
جيدا على أ�نماط النوم وتطوره ،وبالتالي كيفية توظيف تلك
يتعرف ً
المعلومات لرعاية جيدة للطفل في هذه الفترة الحرجة.
وال :عوامل التحكم في طريقة نوم الطفل:
أ� ً
 طريقة نوم الطفل ،يتحكم فيها عامالن: العامــل أالول :الطبيعــة التكوينية للطفــل؛ فكل طفل له طبيعتهطبقــا لجيناتــه الوراثيــة،
الخاصــة ،وفطرتــه التــي فطــره هللا عليهــاً ،
وكذلــك الســن الــذي يسـ ُّ
ـتقر فــي النــوم؛ يختلــف مــن طفــل آلخــر،
وطريقة الدخول في النوم ،واالستمرار فيه؛ تختلف من طفل آلخر،
فهنــاك نســبة مــن أالطفــال يجــدون صعوبة فــي الدخول إ�لــى النوم،
ونســبة أ�خــرى يخلــدون إ�لــى النــوم بســهولة؛ لكنهم يســتيقظون بعد
ذلــك يبكــون وال يســتطيعون االســتمرار فــي النــوم ،وهنــاك أ�طفــال
آ�خــرون يجــدون صعوبـ ًـة فــي أالمرين ًمعا في الدخول فــي النوم وفي
االستمرار فيه.
ّ
يعوده
 العامل الثاني :البيئة التي ينشـ أـ� فيها الطفل والعادات التي ِعليها الوالدان.
ً
ثانيا :مراحل تطور النوم:
الثالثة أالشــهر أالولى( :مرحلة االضطراب وعدم االســتقرار) في هذه
ً
مستقرا؛ فيستيقظون كل  4 -3ساعات،
الفترة ال يكون نوم أالطفال
وفــي بعــض أالطفــال تنقلب دورة النــوم واليقظة في أالشــهر الثالثة
ً
ليال ،وهناك أ�طفــال ُيمضون
أالولــى؛ فيجعلــون الليــل نهارا والنهــار ً
نيامــا ،وال يســتيقظون إ�ال مــن أ�جــل الرضاعــة وتغيير
معظــم يومهــم ً
ـد� نــوم أالطفــال فــي االســتقرار واالنتظام
الحفاضــة؛ فــي الغالــب يبـ أ
سبوعا.
بعمر من  12 -10أ� ً
ً
 فــي هــذه الفتــرة يعانــي أالطفال كـثيــرا من المغص الــذي قد يكونحيانــا ،وقــد ال تجــدي معــه وســائل وعالجــات
مــن النــوع العنيــف ،أ� ً
التهدئة.
 محــاوالت تغييــر نمــط نــوم الطفــل فــي هــذه الفتــرة ال تجــدي ،بــلينظم أ�وقات نومه ويقظته بمفرده
نوعا من العبث؛ ألنه سوف ِّ
تعتبر ً
بعد ذلك.
المفضــل أ�ن تحــرص أالم علــى تنظيــم أ�وقــات نومهــا ،حســب
 مــن َّأ�وقات نوم الطفل ،حتى تستثمر طاقتها وجهدها بشكل جيد.
يفضــل أ�ال نحــرص علــى توفيــر الهــدوء التــام فــي هــذه الفتــرة ،بــل
 َّنحرص فقط على تجنب أالصوات الصاخبة العالية ،أ�و غلق أالبواب
بشــدة؛ وذلــك ألن الطفــل الذي نعوده على النوم فــي هدوء تام ،في
هذه الفترة يصعب عليه النوم بعد ذلك في أ�قل ضوضاء.
 يكــون نصــف وقــت نــوم الطفل في هــذه الفترة من النــوم الخفيفالمضطــرب ،ويجــب التفريــق بيــن حــاالت اســتيقاظ الطفــل وبيــن
حــاالت النــوم الخفيــف المضطــرب؛ حتى ال نســارع بحملــه و إ�يقاظه
ظنــا منــا أ�نه متيقظ؛ حيث في فترة النوم الخفيف المضطرب تكون
ًّ
للطفــل بعــض الحــركات والعالمــات التي ترتســم على وجهه؛ ســواء
باالبتسام أ�و االمتعاض أ�و النهجان والتنفس السريع ،وحتى قد يبكي
فــي هــذه الفتــرة؛ لــذا يجب أ�ال نســارع بحملــه إ�ال إ�ذا أت�كدنــا من تمام

يقظته.
 الفترة من ثالثة إ�لى ستة أ�شهر:(مرحلــة التدريــب علــى عادات النــوم) يعي أالطفــال الرضع في عمر
الثالثة أالشــهر مفهوم الليل والنهــار ،فيميزون بين العتمة والضوء،
وبين هدوء الليل وصخب النهار ،وبين الحركة في النهار والســكون
في الليل.
يبد� نــوم أ�غلب أالطفال في االســتقرار؛ فيظلون
 فــي هــذه المرحلة أمســتيقظين ألطــول مــدة أ�ثناء النهار ،وقد ينــام بعضهم لمدة خمس
ســاعات فــي الليل ،وقد يســتيقظ الطفــل دون بكاء ،ثــم يعود للنوم
وحده مرة أ�خرى إ�ذا استيقظ قبل موعده.
ـوال؛ وتقــل الفتــرات
 فــي هــذه الفتــرة تــزداد فتــرة النــوم العميــق طـ ًُّ
ليال ،وال بــد أ�ن نتوقع أ�ن
التــي يكــون فيها الطفل عرضة لالســتيقاظ ً
يستيقظ الطفل خالل الليل مرة أ�و مرتين.
ـد� الدخول في
ـ
ب
ي
ن
�
مكانه
 فــي خــال تلــك الفتــرة يصبح الطفــل إب�أ
أ
مرحلة النوم العميق بسرعة أ�كبر ،وهذا ما يسمى بـ(النضج النومي)،
والســبب فــي اســتقرار نــوم الطفــل في هــذه المرحلــة؛ هو نمــو قدرة
بالضافــة إ�لــى قلــة الشــعور بالمغــص آو�الم
الطفــل علــى التكيــف ،إ
البطن.
 يســتجيب الطفــل فــي هــذه المرحلــة للتدريــب على عــادات النوم؛تؤثــر بعــض المنغصــات كالمــرض أ�و تغير البيئــة على نوم
ولكــن قــد ِّ
الطفــل ،ولكــن تعود الطفل علــى عادات نوم صحيحة يســاعده على
تخطي تلك أالزمات.
النصف الثاني من العام أالول:
 يــزداد نضــج أ�نمــاط النوم عنــد أالطفال؛ ليبلغــوا أ�نماط نومالبالغين في النصف الثاني من عامهم أالول.
 يخـ ُّـف نــوم أالطفــال فــي الصبــاح أ�و يــزول؛ ولكنهــم فيالغالــب ينامــون بعــد الظهــر فتــرة وجيــزة ،أ�و فترتيــن،
تتــراوح مــدة النــوم فيهمــا بين عشــرين دقيقــة إ�لى ثالث
ساعات.
يظلــون يســتيقظون مــن الليــل،
 الكـثيــر مــن أالطفــال ّوالســبب فــي اســتيقاظ أالطفال مــن الليل في هــذه الفترة؛
هو ما يعتريهم من منغصات مثل آ�الم التسنين ونزالت
البــرد وغيرهــا التــي تتكــرر كـثيـ ًـرا ،وكذلــك ألن مــخ
الطفــل أ�ثنــاء النــوم يجــري عمليات تنظيــم وترتيب
وتخزين لمهارات النمو التي وصل إ�ليها الطفل؛
مثــل الجلــوس والزحف والمشــي ،وتدفع هذه
العمليــات الطفــل الرضيع إ�لــى "مزاولة" تلك
المهارات
الجديدة
في نومه؛
فيسبب له
بعض اضطرابات
ليال.
النوم ً
 -تزداد قدرة الطفل على

التنبــه فــي هــذه الفتــرة؛ فعنــد بلــوغ الطفــل الســتة أالشــهر ،لم يعد
ـرطا أ�ن ينــام بعــد كل وجبــة كما كان في الســابق .كما يالحظ على
شـ ً
الطفــل فــي حالــة وجــود مــا ينبهــه؛ إف�نــه رغم تعبــه قد يجاهد نفســه
ـتيقظا بعــد أ�ن كان يستســلم للنــوم عند حاجتــه إ�ليه قبل
ليبقــى مسـ ً
ذلك.
العام الثاني:
يبد� الطفل في التمكن من النوم خالل المنغصات السابقة؛
بعد أ�ن أ
تنشـ أـ� بيــن العــام أالول والعــام الثانــي أ�ســباب أ�خرى ،تدفــع الصغير
ليال؛ مثــل القلق الــذي يصيبه من جـ َّـراء بعده
إ�لــى التنبــه مــن نومــه ً
عن حضن أالم ،والكوابيس التي قد يراها في منامه .وال تتطور عادة
النــوم عنــد كـثير مــن الطفال تطـ ً
ـورا يجعلهم ينامــون الليل بطوله،
أ
قبــل أ�ن يبلغــوا مــن العمــر مــا بيــن عــام ونصــف وعاميــن ،ففــي هذه
السن يختفي معظم ما يسمى بـ"مشاكل النوم".
ـزءا كبيـ ًـرا مــن وقته فــي النوم،
 ....نعــم فالطفــل بطبيعتــه يقضــي جـ ً
يؤدي إ�لى كـثير من
ولما كان عدم تقديم الرعاية الجيدة لنوم الصغار ِّ
المشكالت التي تنعكس على الوالدين وعلى الطفل نفسه؛ لذا فمن
حق الطفل علينا أ�ن نتعرف على معالم وطريقة أو�نماط نومه ،حتى
نقوم بواجب رعايته على الوجه الصحيح.
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(أيوب)..أقدم سوق للنجارة
والحدادة في الشواكة

دار السالم /متابعة
( أ�يــوب) آ�خــر تســمية اطلقــت علــى الســوق
التــي تقــع بمنطقــة الشــواكة ،اذ تمــارس فيهــا
مهــن حرفيــة نــادرة ،تتضمــن أ�عمــاال تخــص
ـد�ت
النجــارة والحــدادة ،لكنهــا بمــرور الزمــن بـ أ
تندثــر تدريجيـ ًـا النتشــار المســتورد مــن البلدان
محليا الذي
المجــاورة ،اذ أ�خــذ ينافس المصنــع ً
ـثيرا في الســنوات االخيرة جراء ذلك،
تراجــع ك ً
الــى جانــب االهمــال الــذي تعانيه الســوق ،فقد
اختفــت اغلــب مالمحهــا التاريخيــة ،ولــم تحــظ
بشــيء مــن االهتمام من قبــل اي جهة مختصة،
باعتبارهــا تمثــل قيمــة تراثيــة لهــا حضــور قديم
وعريق في البلد.
توارث أالبناء
محمود علي الذي عمل بالسوق وهو بعمر (سبع
ســنوات) اذ كان يجلــب الطعــام مــن منطقــة
الكاظميــة لوالــده بمحلــه فــي الشــواكة ،وتعلــم
منــه فنــون تلــك المهنــة التــي ينتــج بهــا ادوات
للمطبــخ والزراعــة ،مثــل (الفــاس ،الشــيبك،
مــدك الحمــص القديم ،تخت الحمــام ،وغيرها)
ويســتخدم فيهــا الخشــب العراقــي مــن مختلف
المحافظــات ،فضـ ًـا عــن المســتورد مــن ايران،
اذ يقــول" :مــن بيــن اســباب اندثار تلــك المهنة
عــدم ســعي العامليــن بها الــى توريثهــا ألبنائهم،
وانــا واحــد من الناس الذين يفضلــون أ�ن يكمل
اوالدهــم الجامعــة وينصرفــوا عــن تلــك المهنة،

ألنهــا لــم تعــد مربحــة وليــس لهــا مــردود مادي،
خاصــة بعــد أ�ن دخلــت للبلد مــواد رخيصة من
الخــارج" .موضحـ ًـا "بعــد  2003أ�صبــح العمــل
كـثيـ ًـرا (خيــر مــن هللا) وشــهدت الســوق اقبــاال
علــى الشــراء وبوقتهــا لــم يكــن هناك اســتيراد،
لكــن تجارنــا اخــذوا يذهبون للصيــن ويختارون
مــا هــو رديء النوعيــة ،بحجــة ان هــذا ما يرغب
به المشــتري في ظل ســوء الوضــع االقتصادي،
والتراجــع الكبيــر الــذي حصــل فعليا منذ ســت
او ســبع ســنوات تقريبــا ،ومع ذلك فــي الحقيقة
ليست هناك خسارة بعملنا هذا ،لكن ما ننتجه
يكـفي لمصروف يوم واحد فقط".
دعم معنوي
محمــد ســعد( 26عامـ ًـا) الــذي انهــى دراســته
المســائية فــي معهــد االدارة وينتظــر التعييــن
يؤكــد" :تعلمــت الحرفة منذ الطفولة من والدي
الــذي تــرك العمــل حاليا وصــرت اقــف بمحله،
وبصراحة تستهويني تلك المهنة جدا ،ألن فيها
ابداعــات حرفيــة وتراثية ،رغم بعــض المحاذير
والتضحيــات التــي نقدمها فيها ،اذ ننتج (ادوات
النركيلــة) ونصنــع اعمــاال اخــرى مختلفــة"،
مسترســا بالحديث"ليــس هنــاك وقــت محــدد
للعمــل ،اذ احضــر احيانــا فــي الســاعة الرابعــة
فجـ ًـرا ،ألن هنــاك طلبـ ًـا علــى انتاجنــا ،وســوق
ادوات النركيلــة منتعشــة ،وخصوصــا العراقيــة
جدا لمتانتها".
مفضلة ً

ويضيــف " غالبــا مــا نتعامــل مــع "البيجــات"
بالفيــس بــوك واالنســتغرام ،اذ تطــورت طــرق
تقنيا ،وتوفر
البيــع مع التطور الحاصــل بالعالم ً
االنترنــت لصالحنــا ،اذ يتــم مــن خاللــه االتفاق
على الطلبيات".
تفضيل الوظيفة
أ�مــا حقــي اســماعيل (ابــو احمــد) فمــازال منــذ
عشــرين عامــا يبيــع المــواد االنشــائية فــي هــذه
الســوق ،والتــي يدخــل بصناعتهــا الحديــد
والخشــب وكانــت ســابقا كلهــا محليــة ،واالن
اغلبيــة تلــك المــواد مســتوردة مــن الصيــن
وايــران ،وال يتوقــع عودة العمل كالماضي لعدم
وجــود ايــد عاملــة ،اذ ان اغلب العمــال اختاروا
ترك تلك المهنة ،النهم حصلوا على وظائف.
وفــي احــد المحــال التــي تعتمــد فــي عملهــا علــى
الطاقــة الكهربائيــة يتصــارع عامــر باقــر مــع
الوقــت ،النجــاز عمــل عــدد مــن الشــوايات
خــال الســاعة التــي تزورهــم بهــا الكهربــاء ،اذ
تخصــص بصناعــة شــواية الســمك العراقية منذ
عــام  1993بعــد تخرجــه فــي كلية العلوم قســم
الرياضيــات ،ولــم يهتــم بالحصــول علــى عمــل
وظيفــي حينهــا ،الن الراتــب كان ضعيفــا ،ولــم
يســع حاليــا للتعييــن ،معلــا بــان الوظيفة آالن
(صارت بفلوس).
ـيرا الى انه كان ينتج ســابقا مختلف اغراض
مشـ ً
الحيوانــات ومــا يحتاجــه الفــاح فــي عملــه،
واكـتفــى حاليا بانتاج الشــواية ،حتــى صار يزود
بعض المحافظات بها لكن للمطاعم فقط ،الن
المنتــج الصينــي اغــرق الســوق لكونــه ارخــص
ســعرا ،رغــم ان عمــره قصير ،اذ يصنع بســهولة
بطريقــة الكبــس الحــراري بالمكائــن الخاصــة
فــي معامــل توفر تلــك النوعيــات ،بينمــا المنتج
العراقــي عمل يــدوي ،ففي الوقت الذي انتج به
 15شواية هم بالمكائن ينتجون 100شواية.
العجمي والزناجيل
ويعتبــر خضــر جواد حســون نفســه اقــدم واحد
بالســوق الن اســرته متواجــدة فيهــا منــذ عــام
 ،1950مؤكــدا " كانت تســميتها القديمة ســوق
العجمــي وبالتقــادم الزمنــي واختــاف المراحل
التاريخية ،وبحسب المهن والحرف التي تنتشر
بالســوق بيــن حقبــة واخــرى صــارت تتغيــر،

لــذا فــي فتــرة مــن الزمــن اخذت تســمى بســوق
الزناجيــل بعدهــا صــارت ســوق النجاريــن ثــم
ســوق الحدادين ،واخيرا ســوق ايوب نســبة الى
حمام ايوب الذي بني قبل  500سنة بالمنطقة
وتحــول االن الــى مخــزن خشــب ،وبقيــت تلــك
التســمية الن صاحــب الحمــام ( ايــوب ) يمتلك
عقارات كـثيرة في المنطقة".
يتذكــر حســون ان هنــاك اعمــاال اخــرى كانــت
تصنع بالسوق اندثرت مع الزمن ،مثل المغزل
وماكنــة الحياكــة والمحراث والجــاون او الهاون
الذي (تطحن) به الحنطة.
ويــرى ان معانــاة اغلــب المعامــل والمحــال هنا
بســبب انقطــاع الكهربــاء ،مــا اجبــر البعــض
علــى االعتمــاد علــى المولــدة الخاصــة ،فضـ ًـا
عــن االهمــال الــذي لحق بالســوق لعــدم تقديم
الدعــم لهــا من اي جهة رســمية ،او حتى زيارتها
ـددا،
واالطــاع علــى احتياجاتهــا الحيائهــا مجـ ً
لكي تعود تتنفس كالماضي.
صندقجة أ�يام الخير
وكانــت آ�خــر محطاتنــا مــع منذر كامل  52ســنة
الــذي ترك العمل في الوظيفــة ليتفرغ لصناعة
(الصندقجــة) قائــا" :تعلمــت ذلــك مــن والدي
فــي الســتينيات والســبعينيات ،وقــد كانــت
ـردا وجملة ولجميع
تشــهد حركــة بيع جيدة ،مفـ ً
المحافظــات ،اذ تتضمن موديالت مختلفة منها
اربع قطع او ثالث او كبيرة لوحدها".
ويضيف "من حســن الحظ ليس هناك مستورد
منها النه حتى بالصين حاولوا تصنيعها ووجدوا
ان ذلــك مكلــف لهــم ،حاليا اصنع بــدون طلب
حتى القاصات فالســوق تعتمد على الدوالر ،لذا
احيانــا محلي يفرغ من البضاعــة واحيانا اخرى
بالعكــس ،يمتلــئ بهــا فيتراكــم االنتــاج لكــن
ليست هناك خسارة".
ويشــير كامــل الــى أ�ن "الصندقجــة" كانــت
تســتعمل فــي ايــام الخيــر لحفــظ المالبــس
واالحتياجــات الضروريــة ،خــال رحلــة الحــج
اوالعمــرة ،واالن صــارت تســتخدم بــدال عنهــا
حقائــب الســفر ،موضحــا بــان اصلها هنــدي ،اذ
كانــوا فــي الخمســينيات يســتخدمونها ،وذلــك
يظهــر واضحــا باالفــام القديمــة التــي تعــرض
حاليا.
ً
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درجال يكشف أسباب عدم حضور
الوفود الخليجية الى البصرة
دار السالم /بغداد
كشــف وزيــر الشــباب والرياضــة عدنــان
درجــال ،أ�ن االســباب التــي منعــت الوفود
الخليجية من الحضور الى البصرة للوقوف
على استعداداتها في استضافة خليجي 25
هــي الهاجــس االمنــي وكذلك الخلــل الفني

فــي وصــول تاشــيرة الدخــول بموعدهــا.
وقــال درجال ان التفجيــر االرهابي االخير
الــذي حدث في بغداد واستشــهد على اثره
عــدد من االبريــاء العراقيين وكذلك تاخير
وصول التاشــيرة بســبب خلل فني هو من
ترك الهاجس لعدم حضور الوفد في وقته.

القوة الجوية يعتزم التعاقد مع

ثالثة العبين ويستغني عن حصني
مــع فرقهــم في مراكــز مختلفة وذلك بعد القوة الجوية وكادره التدريبي ،من دون
دار السالم /بغداد
اكــد المكـتــب االعالمــي لنــادي القــوة االتفــاق مــع ايوب اوديشــو مــدرب فريق الكشف عن اسماء هؤالء
الجويــة ،أ�ن الهيئــة االداريــة لنــادي
الصقــور اتفقــت مــع عــدد مــن الالعبيــن
المحلييــن للتعاقــد معهــم خــال فتــرة
االنتقــاالت الشــتوية وذلــك لتدعيــم
صفــوف الفريــق االول الــذي تنتظــره
مشــاركة مهمــة فــي مباريــات الملحــق
المؤهل لدوري أ�بطال اسيا.
وذكــر المكـتــب االعالمــي ،ان االدارة
تسعى الى التعاقد مع ثالثة العبين سوبر
مــن المنتخبــات الوطنية والذيــن ظهروا
بمســتوى مميــز فــي المباريــات االخيــرة

ُ
يدعم
فريق أمانة بغداد
صفوفه بمحترفين جدد

دار السالم /بغداد
أ�علنــت إ�دارة أ�مانــة بغــداد
تعاقدهــا مــع ثالثــة العبيــن
محترفين من لبنان وســاحل
العاج لتدعيم صفوف فريقها
أالول.
ـال رئيس الهيئــة االدارية،
وقـ َ
فــاح المســعودي :إ�ن فريقه
تعاقــد مــع اللبنانــي محمــد
جــال قدوح ،وســانت جيان
كوري وســاديا اوليفــر بلو من
كوت ديفوار.

سبيتار تؤهل نصيف للعودة
الى المالعب مجددًا

دار السالم /بغداد
اوعــزت الهيئــة االداريــة
لنــادي القــوة الجويــة
الرياضــي إب�رســال الالعــب
محمــد قاســم نصيــف الــى
لبنــان إلجــراء الفحوصــات
الطبيــة بعــد االصابــة التــي

تعــرض لهــا فــي الركبــة
اثنــاء مبــاراة الفريــق امــام
الشــرطة .وذكــر الفريــق
الطيار شــهاب جاهد رئيس
الهيئــة االداريــة لنــادي
القــوة الجويــة الرياضــي
فــي بيــان أ�ن ادارة النــادي

سترســل المهاجــم محمــد
قاســم نصيــف إ�لــى دولــة
لبنــان خــال قــادم أاليــام
تحــت إ�شــراف طبيــب
انكليــزي ســبق أو�ن أ�جرى
عمليــات جراحيــة الفضــل
العبي العالم.

جماهير المسيب تقتحم الملعب
وتعتدي على مدرب بابل
جرت بين فريق بابل والمســيب حيث
دار السالم /بابل
اقتحمــت الجماهير الى ارضية الملعب تعرض فيها المدرب علي وهاب وكادره
فــي محافظــة بابــل ضمــن مبــاراة مــن الفنــي الــى الضــرب ممــا ولــد لديــه عــدة
دوري الدرجــة االولى لكرة القدم والتي اصابات.
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هوس التصوير في تيك توك يقتل
باكستانيا دهسا بالقطار
تســبب هــوس التصوير الخطر الكـتســاب
إالعجابــات والتعليقــات فــي مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،بمصــرع شــاب
باكســتاني ،كان يمشــي علــى حافــة ســكة
قطــار في ضاحية روالبندي في العاصمة
إ�سالم أ�باد.
وتوفي الشاب ( 18عاما) الذي لم يكشف
عــن اســمه ،حيــن ارتطــم أر�ســه بمقدمــة
القطــار الســريع ،رغــم خطــورة المــكان
الــذي أ�راد فيــه وصديقــه التقــاط فيديــو

تحــدي الخطــر لنشــره عبــر تطبيــق تيــك الــذي تمنــى التفاعل وحصــد إالعجابات ،لكن حتفه كان في ما تمناه.
توك ،بحسب ما ذكر نشطاء التواصل.
ورغــم صــوت العجــات الهــادر وتنبيــه
الســائق عبــر بوق القطــار ،على ما بدا في
مقطع الفيديو المتداول بكـثرة في مواقع
التواصل ،إف�ن شــغف الشــاب بالحصول
علــى لقطــة مثيــرة أ�ودى بحياتــه ،أو�صبح
بالفعــل من أ�شــهر الفيديوهات تداوال في
باكستان ،لكن بعد وفاته.
ونشــر صديقه الفيديو ربمــا وفاء لصديقه

إصابة وزيرة صحة سريالنكا

يتميــز عــدد مــن أالطعمــة بمذاقــه
المــر وغناهــا بالمركبــات المضــادة
للكســدة ،والتــي تعــد مهمــة فــي
أ
وجــوزة الطيــب وينتجــه ســاحر يؤكــد أ�نــه يؤمــن مناعــة ضد تخفيض نسبة الغلوكوز في الدم.
الفيروس مدى الحياة.
واقتــرح موقــع "بولــد ســكاي"،
المتخصــص بالمواضيــع الطبيــة
والعلميــة ،عــددا مــن هــذه أالغذيــة
المـ ّـرة ،والتــي يمكــن أ�ن يســتعين
بهــا مرضــى الســكري بعد استشــارة
طبيبهم المتخصص:
الكاري

بكورونا رغم تناولها عالجا سحريًا!
أ�علنــت الســلطات الســريالنكية الســبت أ�ن وزيــرة الصحــة
فــي البــاد بافيثــرا وانياراتشــي التي عبــرت علنا عــن أت�ييدها
مركــب ســحري لوقــف تفشــي فيــروس كورونــا
الســتخدام ّ
المســتجد فــي الجزيــرة ،مصابــة بكوفيــد 19-كمــا أ�ثبتــت
فحــوص ،وســتفرض علــى نفســها حجــرا .وقــال مســؤول فــي
وزارة الصحة إ�ن اختبار المستضد الخاص بها الجمعة أ�ثبت
إ�صابتهــا ،مؤكــدا أ�نــه ُطلب منه عزل نفســها ،موضحا أ�ن كل
اتصاالتها المباشرة جمدت حاليا.وكانت بافيثرا وانياراتشي
تناولت علنا محلوال "سحريا" كما وصف ،أيت�لف من العسل

رغم مرارتها 7 ..أغذية تفيد مرضى السكري
تشــير دراســات طبيــة إ�لــى دور
الــكاري إاليجابــي فــي خفــض
مســتويات الســكر بالدم ،وخصوصا
بعــد تنــاول الطعــام ،وفــي حــال
اعتماد هذا النوع من التوابل لفترة
تتراوح بين  15إ�لى  30يوما.
الشاي أالخضر
يعــد "الكاتيكيــن" المتوفــر فــي
الشــاي أالخضــر مضــادا قويــا
للكســدة ،ويلعــب دورا مهمــا فــي
أ
خفــض مســتويات الســكر ،هــذا إ�لى

جانــب االضطرابــات المرتبطــة
بهــذا المــرض مثــل "حساســية
أالنسولين".
الصبار
يتميز مذاق الصبار أب�نه يجمع الحلو
والحامــض والمر معــا ،ولكن تناوله
مفيــد للغاية في تحســين مســتويات
الســكر بالــدم ،حيــث يحتــوي علــى
 75مــادة ذات فوائــد كـثيــرة مثــل
والنزيمات
الفيتامينــات والمعــادن أ
والكربوهيدرات الطبيعية.

