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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

العمليات المشتركة تنفي وجود أي زيادة
في أعداد قوات حلف الناتو

دار السالم /بغداد

نفــت قيــادة العمليات المشــتركة ،وجود أ�ي زيــادة في أ�عداد قوات
حلف الناتو ،مؤكدة أ�ن أالخيرة ينحصر عملها في التدريب فقط.
وقــال الناطــق باســم قيادة العمليات المشــتركة تحســين الخفاجي

اال

فت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

منــذ عــام  ،2003وحديــث اعــادة بنــاء الدولــة العراقيــة ومؤسســاتها
يشغل بال الكـثير ،وهو مدار نقاشات ولقاءات ،مع جهود وامكانيات
مبذولة ال يمكن نكرانها.
مكافائ ،بل اننا ـ في
داء
ً
ولكن في مقابل كل هذه الحيثيات ،ال نجد أ� ً
عــام2021ـ مــا زلنــا ننتظــر دعم القــوات أالجنبية المختلفــة التي يعول
عليها بالدرجة أالولى كما يبدو ،للمعاونة والدعم لقواتنا العراقية على
اختــاف تشــكيالتها ومســاعدتها من اجــل مواجهة التحديــات الكبيرة
وفي مقدمتها ارهاب داعش الغاشم.
ويغيــب ـ عــن علــم أ�م ال ـ ادراك ان القــوة الوطنيــة تبقــى هــي أ�ســاس

في تصريح للوكالة الرســمية تابعته دار الســام ،إنه ال توجد زيادة
فــي قــوات حلــف الناتــو ،والبعثــة مكونــة مــن  500فــرد متواجــد
ويمارسون عملهم بكل مهنية.
أو�ضاف الخفاجي ،أ�ن قوات حلف الناتو في البالد ،ليست قتالية

بــل هــي بعثــة تدريبيــة غايتهــا تدريــب واعــداد كــوادر تدريبيــة فــي
القوات االمنية والقوات المسلحة بمختلف مسمياتها.
وتابع أ�ن البعثة تقدم لنا الدعم في مجال االسناد الجوي والضربات
الجوية وكذلك في مجال االستخبارات.

تعزيز القوات العراقية هو األساس
حفــظ أالمــن ،وان الدعــم المتواصــل بهــذه القــوات تجهيـ ًـزا وتدريبيـ ًـا
وامكانيــات وخبــرات ـ هــو المعول الوحيــد إلنقاذ العراق من كل خطر
والخر.
يداهمه بين الحين آ
متناسبا لكل ما يقال بهذا الخصوص؟
واقعا
ً
فلماذا ال نجد ً
ان واقعنا العراقي يشــير بدون أ�دنى شــك ،إلى ان قواتنا المســلحة ما
تــزال دون المســتوى ،وان التضحيــات الكبيــرة التــي يقدمهــا جنودنــا
أالبطــال إنمــا هــو تعبيــر بليــغ عــن عــدم تكافــؤ المواجهــة مــع فلــول
االرهاب.
ومــع أت�كيــد اهميــة االســناد الدولــي ،والخبــرات المختلفــة ،لكــن يبقى

ابــن الوطــن هــو المؤهل ،والقدير ،على حماية أ�رضه من كل خصومه
والعــداء ،ودعمــه بكافــة الســبل واجــب ومســؤولية وطنيــة واولوية ال
أ
ش�نها.
في
التهاون
يمكن
أ
لذلك كله ،ندعو كافة المسؤولين إلى اعادة النظر في خطط العمل،
والــرؤى تجــاه هــذا الملــف ،وجعــل المقيــاس والمنظــور الوطنــي هــو
المعيار ،فبدونه لن نشــعر أب�ي تحســن في ملف أالمن ،وال ننســى ان
االعتمــاد علــى اســناد أالطــراف المختلفــة ليــس منطقيـ ًـا ،وال يمكــن ان
يدوم إلى أالبد.
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االعرجي وبالسخارت يؤكدان أهمية استمرار
دعم األمم المتحدة للعراق

دار السالم /بغداد
أ�كــد مستشــار أالمــن القومــي قاســم أالعرجــي،
للمــم المتحــدة
للميــن العــام أ
الممثلــة الخاصــة أ
لــدى بغداد جينين بالســخارت ،أ�همية اســتمرار
دعم أالمم المتحدة للعراق.
وقــال مكـتــب االعرجــي فــي بيــان صحفــي ،إ�ن
أالخيــر اســتقبل بمكـتبــه ،بالســخارات لبحــث
ســبل تعزيــز التعــاون بيــن العــراق والبعثــة
والت�كيد على أ�همية استمرار دعم أالمم
أالممية ،أ
المتحدة للعراق.

أو�وضــح أالعرجي ،بحســب البيــان ،أ�ن الحكومة
تحتــرم قــرار مجلــس النــواب العراقــي الخــاص
بالقــوات أالجنبيــة ،وهــي تعمــل علــى إ�نهــاء هــذا
الملف بشكل هادئ ،وبما يضمن استقرار البلد.
كمــا اســتعرض أالعرجــي مــع بالســخارت ،عمــل
بعثــة حلــف الناتــو فــي العــراق ،مؤكــدا أ�ن عــدد
موظفــي بعثــة الناتــو هــو  ٣٢٠عنصــرا ،يمثلــون
خبــراء ومستشــارين ومدربيــن و موظفين فقط،
وليس للبعثة أ�ية مهام قتالية
أ�و أ�منية في العراق.

التحالف الدولي :القوات العراقية
قادرة على إجراء عمليات مستقلة

دار السالم /متابعة
أ�كــد التحالــف الدولــي ،قدرة القــوات العراقيــة على إ�جراء
عمليات مستقلة للقضاء على "فلول داعش".
وقــال المتحــدث الرســمي باســم التحالــف الدولــي العقیــد
وایــن ماروتــو ،فــي حديــث نقلتــه وكالــة أالنبــاء العراقية،
إ�ن الضربــات الجويــة التــي حدثــت مؤخـ ًـرا ،هــي بطلــب
مــن الحكومــة العراقيــة وقضــت على عشــرة مــن ارهابيــي
مؤكدا أ�ننا موجودون
داعــش فــي الموصل وصالح الدينً ،
هنا للعمل المشــترك مع الحكومة العراقية ،ومســتمرون
بدعــم القــوات العراقيــة عندمــا يطلبــون مســاندة وقصــف

جــوي .أو�ضــاف المتحــدث ،أ�نــه فــي االســبوع الماضــي
قامــت القــوات الجويــة العراقيــة بضربــات ،وقامت قوات
االمــن العراقيــة بواجبــات علــى االرض ،الفتــا الــى أ�ن هذا
يظهــر القــوات الجويــة والبريــة العراقية على مســتوى من
االستعداد والتجهيز.
وتابــع أ�نهم قادرون على التنفيذ والواجبات بدون الحاجة
ـدا أ�ن قوات
الــى الدعــم في بعــض الضربــات النوعية ،مؤكـ ً
أالمــن العراقيــة قــادرة االن علــى اجــراء عمليات مســتقلة
للمكافحة والقضاء على فلول داعش.

اغتيال والد "المغيب" علي
جاسب في العمارة

دار السالم /ميسان
أ�فــاد مصــدر أ�منــي ،باغتيــال والــد
ـريا
الناشــط العراقــي المغيــب قسـ ً

علي جاسب في ميسان.
وقــال المصــدر في حديــث صحفي،
إ�ن مجهولين يستقلون دراجة نارية

أ�قدمــوا علــى اغتيــال والــد المغيــب
القســري علــي جاســب فــي منطقــة
المعارض بالعمارة.

الدفاع توجه بتغيير العناوين
الوظيفية لكوادرها
دار السالم /بغداد
وجهــت وزارة الدفــاع ،بتغييــر العناويــن
الوظيفيــة لكوادرهــا ،بمــا يناســب تحصيلهــم
الدراسي.
وذكــرت الــوزارة فــي بيــان صحفــي ،أ�ن أالميــن
العــام لــوزارة الدفــاع جبــار ثجيــل مطلــك
الحيــدري أ�علــن عــن صــدور وجبــة أ�ولــى مــن
أالوامــر الوزاريــة التي تخــص التصويب وتغيير
العناويــن الوظيفيــة للموظفيــن الذيــن كانــوا
بعناويــن ال تتوافــق مــع تحصيلهــم الدراســي
وذلــك للعمــل وفــق منظومــة العناويــن
والتوصيــف الوظيفــي ممــا يــؤدي إ�لــى تحقيــق
مســتوى أ�فضــل مــن عطــاء الموظــف ،وبمــا
يضمن حقوقه وفق التدرج الوظيفي.
أو�كــد أالميــن العام  ،أ�ن العمــل جار في إ�صدار
أالوامر إالدارية بهذا الصدد.

الخميس
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بالوثيقة  :الغانمي يوجه بمنح قدم
لضباط ومنتسبي قوى االمن الداخلي
دار السالم /بغداد
وجــه وزيــر الداخلية ،عثمان الغانمي ،بمنح قدم لمدة ســتة أ�شــهر لضباط ومنتســبي قــوى أالمن الداخلي من
العسكريين فقط.
واظهــر كـتــاب وزاري اطلعــت عليــه دار الســام ،ان القــرار جــاء بعــد توجيه شــكر وتقدير مــن رئيس مجلس
الوزراء القائد العام للقوات المســلحة ألفراد القوات االمنية في وزارة الداخلية لجهودهم المتميزة والعطاء
الكبير في حفظ امن وسالمة الوطن.

الصحة تحذر من خطورة الموقف
الوبائي  :يتجه نحو األسوأ

دار السالم /بغداد
اعلنــت وزارة الصحــة ،ان الموقــف الوبائــي مــا زال خطيــرا
ويتجــه نحــو أالسـ أـو� ،نتيجــة عــدم االلتــزام المســتمر من قبل
بالجراءات الوقائية.
أ�غلب المواطنين إ

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي،
إ�ن الغــرض مــن تمديــد إ�جــراءات الحظر جاء لتقليــل انتقال
الفيــروس بيــن المواطنيــن ،مبينا ان الموقــف الوبائي ما زال
خطيرا ويتجه نحو أالسـ أـو� ،نتيجة عدم االلتزام المســتمر من
ً
بالجراءات الوقائيــة ،رغم النداءات
قبــل أ�غلــب المواطنيــن إ
المتكررة التي نطلقها.
بديال
وحــذر البــدر ،أب�ن تلقي جرعات اللقاح ال يمكن اعتباره ً
عــن ارتــداء الكمامــات والتباعــد االجتماعــي وغســل اليديــن
المســتمر بالمــاء والصابــون أ�و المعقمــات ،مبينــا أ�ن توزيــع
جرعات اللقاحات يكون من خالل المنافذ الرســمية للوزارة
ويمنع تداوله ضمن القطاع الخاص.
أو�ضــاف ،أ�ن العــراق ســوف يحصــل علــى مالييــن الجرعــات
خــال ســاعات أ�و أ�يــام قليلــة ،وبنحــو متتابــع بحســب مــا تــم
االتفاق عليه من خالل وزارة الصحة.

األمن الوطني يفكك شبكة
مخدرات في البصرة
انحــاء محافظــة البصــرة ،وقــد تــم إ�حالتهــم مع التخاذ االجراءات بحقهم ،حسب البيان.
دار السالم /البصرة
أ�علــن جهــاز أالمــن الوطنــي تفكيــك شــبكة المضبوطــات الــى الجهــات القانونيــة المختصة
مخــدرات مؤلفــة مــن  9عناصــر فــي محافظــة
البصرة أ�قصى الجنوب العراقي.
الجهاز في بيان صادر عنه ،قال :تمكنت مفارز
الجهــاز ضمــن سلســلة الحمــات أالمنيــة التــي
يجريهــا لمكافحــة المخــدرات وضبــط ُتجارهــا
ومروجيهــا فــي محافظــة البصــرة ،مــن تفكيــك
شــبكة لتجــارة المــواد المخــدرة وفــق اوامــر
قضائية.
أو�ضــاف الجهــاز أ�نــه تمــت "االطاحــة بعناصــر
الشــبكة البالــغ عددهــم  9متهميــن ،وضبطــت
بحوزتهــم ( )1100حبــة مخــدرة وكميــات مــن
ـاوة علــى
مــادة الكريســتال وادوات تعاطــي ،عـ ً
مختلف انواع االسلحة".
وجــرى تدويــن اقوالهــم اصوليـ ًـا بعدمــا اعترفوا
بتعاطيهــم للمــواد المخــدرة وتوزيعهــا علــى

رئاسة الجمهورية تنفي صحة تصريح
منسوب لبرهم صالح حول التطبيع
دار السالم /بغداد
نفت رائســة الجمهوريــة العراقية صحة
تصريــح منســوب لبرهــم صالــح حــول
اســتعداد العــراق لتوقيــع اتفــاق ســام
مع الكيان الصهيوني.
ووفقــا لبيــان صــادر عــن الرائســة ،أ�ن
المتحدث باســم رائســة الجمهورية قال
إ�ن وســائل إ�عــام وصفحــات فــي مواقــع
التواصــل االجتماعــي تداولــت تصريحـ ًـا
ـوبا لرئيــس الجمهوريــة
ـركا منسـ ً
مفبـ ً
مفــاده أ�ن العراق مســتعد لتوقيع اتفاق

ســام مــع " إ�ســرائيل" بالتنســيق مــع
الفلسطينيين.
أو�ضــاف المتحــدث :إ�ننــا إ�ذ نؤكــد أ�ن مــا
يتــم تداولــه غيــر صحيح بالمطلــق ،أو�ن
التصريــح مفبرك ،ندعو وســائل إالعالم
والمدونيــن لتوخــي الدقــة والمصداقيــة
أو�خذ المعلومات من مصدرها الرسمي،
و إ�ال فـ إـ�ن تــداول هذه أالخبــار بال تدقيق
يهــدف إ�لــى إالســاءة و إ�ثــارة الفوضــى،
ولغايات مريبة.
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اتفاق أولي ..ألمانيا تدعم قوات البيشمركة عبر عدة مشاريع
دار السالم /أ�ربيل
اتفاقا
اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان ،إ�برامها ً
أ�وليـ ًـا مــع الجيــش االلماني يتضمــن تقديم عدة مشــاريع لصالح قوات
البيشمركة ،واصفة بان تلك المشاريع "مهمة وذات اهتمام بالغ".
وكـتــب وزيــر البيشــمركة شــورش اســماعيل فــي صفحتــه علــى موقــع
التواصــل االجتماعــي "فيســبوك" ،انــه جــرى خــال مراســم خاصــة
التوقيع على مسودة عدد من المشاريع المتنوعة المقدمة من القوات
االلمانية الى وزارة البيشمركة.
واوضــح اســماعيل ،خالل مباحثــات مع قائد قــوات المانيا االتحادية
فــي االقليــم الكولونيــل هولغــر كونــكل ونائــب القنصــل االلمانــي في
اربيل كارتين جاســجكي ،أ�ن المشــاريع أاللمانية لصالح البيشــمركة
"مهمة وذات اهتمام بالغ".

بلدية السليمانية توجه رسالة لعمال الخدمات بعد تكدس النفايات
دار السالم /السليمانية
دعــا رئيــس البلديــة في محافظة الســليمانية توانا كمال عمال الخدمــات إ�لى إ�نهاء
إالضــراب والعــودة إ�لــى أ�عمالهــم ،متعهــدا فــي الوقــت ذاتــه بصــرف مســتحقاتهم
المالية.
وقــال كمــال فــي مؤتمــر صحفــي عقــده اليــوم ،إ�ن هــذه المشــكلة ليســت بالكبيرة
حلها ،ولكن هذا السبيل الذي سلكـته الشركات يفاقم من بعض المشاكل.
وسيتم ّ
ووجه رئيس البلدية رسالة إ�لى الشركات ،داعيا إ�ياها إ�لى عدم إالضراب ،والشروع
بالعمل مرة أ�خرى أو� ّال توسع دائرة المشاكل ،قائال :سنعالج جميع مشاكلها.
وتابــع كمــال بالقــول :إ�ن هــذه المشــكلة تتكــرر ســنويا ،مرجعــا الســبب إ�لــى عدم
أت�مين الميزانية أو�جور العاملين فيها.
واضــرب العشــرات مــن عمال الخدمات في مدينة الســليمانية بســبب عدم تســلم
مستحقاتهم المالية.

فتح باب الترشح لشغل رئاسة
 6جامعات بإقليم كوردستان
دار السالم /أ�ربيل
دعــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمي في
حكومــة اقليــم كوردســتان ،الــى الترشــح لرائســة
ســت جامعــات فــي إالقليــم والمجلــس االعلــى
الكوردستاني لالختصاصات الطبية.
وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شــفق نيوز ،ان
الــوزارة وفــي اطــار التعليمات تعلن عــن مناصب
لرائســة ســت جامعــات ورئيــس المجلــس االعلــى
الكوردستاني لالختصاصات الطبية.

واضاف البيان ان المناصب هي:
-1رئيس جامعة صالح الدين -اربيل
-2رئيس جامعة سوران
-3رئيس جامعة اربيل الطبية
-4رئيس جامعة دهوك
-5رئيس جامعة البولتكنيك -دهوك
-6رئيس جامعة زاخو
-7رئيس المجلس االعلى
الكوردستاني لالختصاصات الطبية

قياسا بالعام الماضي ..انخفاض
ملحوظ لمياه سد دهوك

دار السالم /دهوك
أ�علنــت إ�دارة ســد دهــوك ،انخفــاض
منســوب ميــاه الســد بمقــدار ثمانيــة أ�متــار
قياسا بالعام الماضي.
أو�وضــح مديــر الســد وكالــة ،عبــد القــادر
محمــد صالــح ،إ�ن "قلــة أالمطــار التــي
ســقطت فــي محافظة دهوك خــال العام
الحالي ،والتي وصلت إ�لى آالن  240ملم،
هــي الســبب فــي انخفــاض منســوب المياه
فــي الســد الذي يعتمــد على ميــاه أالمطار،
إ�ضافة إ�لى ينابيع قليلة کمصدر له".
وخلــص إ�لى القــول إ�ن "المحافظة تحتاج
إ�لى  %30من اســتخدامات مياه سد هوك،
بينما يصل الخزن الحالي الى ."%65
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ربع قرن على رحيل الشيخ محمد الغزالي
د .وصفي أ�بو زيد
إ�نهــا ذكــرى عزيــزة علــى قلوبنــا ،أ�ليمــة علــى نفوســنا ،ذاقــت
فيهــا أالمة إالســامية طعم اليتم بعــد رحيل داعيتها الكبير
وحاديهــا العظيــم الشــيخ محمــد الغزالــي ( 22ســبتمبر
1917م  9 -مارس 1996م)؛ حيث يمر اليوم ربع قرن على
وفاتــه ،الــذي ال أ�رى أ�ن غيابــه قــد عوضــه أ�حــد ،وال أ�رى أ�ن
الفهــم فــي ديــن هللا الذي ُقبــض برحيله قد ُسـ َّـد ْت ُث ْلمته من
بعده حتى اليوم!
إ�ننــي حيــن أ�مســك بالقلم ألكـتب عــن إالمام محمــد الغزالي
أ�شــعر بالتقــازم والتصاغــر أ�مــام هــذا العمــاق العظيــم ،أ�و
حين أ�ســتضاف في أ�ي قناة ألتحدث عنه ال أ�جدني أ�ســتطيع
التوقــف أ�و التقــاط أالنفــاس لشــدة الحــرارة الروحيــة التــي
تتلبســني حين الحديث عنه التي ترجع إ�لى إ�خالص الشــيخ
وصدقــه وتجــرده فــي مواقعــه ومواقفــه جميعــا ،وفيما كـتب
وخطب على السواء.
الشــيخ الغزالــي هــو ذلــك الرجــل المدافــع عــن ديــن هللا
والحــارس لتعاليمــه الــذي عــاش علــى أالرض يستشــعر
أ�نــه المســؤول أالول عــن إالســام يدافــع عنــه فــي جبهــات
أ�عدائــه مــن خارجــه الشــيوعيين والعلمانييــن ،أو�عدائــه من
داخلــه مــن أ�صحــاب التديــن المغشــوش المصابيــن بالعــور
الفكــري يقدمون الجزئيات على الكليات والمتشــابهات على
المحكمــات والفــروع علــى أالصــول ،فيصــاب إالســام علــى
أ�يديهم بهزائم شديدة.
َ
ُ
ـات الجهــل والبعد عن
لقــد شــق قلمــه المضــيء ُح ُجب ظلمـ ِ
هللا مــا يزيــد عــن ســتين ســنة ،فاســتضاءت أ�جيــال متعاقبة
الص ِّيــب والكلــم الطيــب ،وقــد وجــدت هــذه
بهــذا القلــم َّ
أالجيال بغيتها عنده ،أف�صغى لدرر محاضراته الماليين من
المســلمين في المشــارق والمغارب ،أو�خرجت المطابع هذا
الكلــم الرفيــع كـتبــا ورســائل ومقــاالت دبجهــا يــراع داعيتنا
ّ
ـزود جيل العــودة إ�لى هللا بالبحــث والحوار العلمي
الكبيــر ُتـ ِ
القر�ن وتحت رايته.
والتوجيه إ�لى طريق الرشد في ظل آ
إ�ن عبــارة الشــيخ الغزالــي عبــارة ملهمــة مجــددة ،تجــد فيهــا
الفكــر الرصيــن ،والهــم الثقيــل ،والحــرارة الالهبــة ،والوعي
والدب
الراشــد ،والصــدق الماثــل ،والشــفافية العاليــة ،أ
أالخــاذ ،والصياغــة المحكمــة ،والحكمــة البالغــة ،والحجــة
الدامغــة؛ بحيــث تجــد مــن عبارتــه وجبــة متكاملــة للعقــل
والروح والنفس والوجدان.
معارك كبرى
لقــد خــاض الشــيخ الغزالــي معــارك كبــرى أ�برزهــا "معركــة
المصحــف" ،ووقــف بها في "وجه الزحــف أالحمر" ،وتجرع
في رحلته الدعوية جرعات كبيرة من "الحق المر" اســتعان
القر�ن" و"فقه السيرة"؛ فكان "مع هللا"
عليها بـ"تعامله مع آ
بعقلــه وروحــه ،وكــم عالــج مــن "علــل ووصــف مــن أ�دوية"،

للنســانية "الجانب العاطفي من إالســام" لتعرف ما
وقدم إ
"ليــس من إالســام" ،و"تجــدد حياتها" دائما ،وتقـ أـر� "تراثها
الفكــري بيــن العقــل والشــرع"؛ فكانــت حياتــه تعبــر عــن
رحلة "كـفاح دين" تذوق فيها "فن الذكر والدعاء عند خاتم
أالنبيــاء صلــى هللا عليــه وســلم" ليضــع معالــم استشــرافية
لـ"الدعوة إالسالمية في القرن الرابع عشر الهجري".
كان الشيخ الغزالي رغم حدته على المخالفين لهدي إالسالم
موط� أالكناف ،حلو المعشــر،
رقيـ َـق القلب ،قريب الدمعة ،أ
سريع النكـتة ،يبكي ألقل مشهد إ�نساني يراه ،وتنزل دموعه
حيــن يمــر طائــف رســول هللا علــى خاطــره ،وكان قلبه مليائ
بحب هللا وحب رســوله ،فال تشــعر أ�ن في قلبه مكانا يكمله
ٌّ
حب آ�خر!
ومن شدة حبه لرسوله عليه الصالة والسالم ما تشعر به في
كـتابه الماتع "فن الذكر والدعاء عند خاتم أالنبياء" ،وكـتابه
"فقه السيرة" الذي يفيض بحبه للنبي الكريم ،والذي كـتبه
في ظالل الروضة الشريفة ودمعه يختلط بالمداد ،قال فيه:
" إ�نني أ�كـتب في السيرة كما يكـتب جندي عن قائده ،أ�و تابع
عــن ســيده ،أ�و تلميــذ عــن أ�ســتاذه ( )...إ�ن المســلم الــذي ال
يعيــش الرســول فــي ضميــره ،وال تتبعــه بصيرتــه فــي عملــه
وتفكيــره ،ال يغنــي عنــه أ�بدا أ�ن يحرك لســانه أب�لف صالة في
اليوم والليلة".
وللســام
عــاش الشــيخ الغزالــي  79عامـ ًـا فــي إالســام إ
وبالســام ،بــكل كيانــه ،وكل مشــاعره ،وعانــق الصبــر
إ
علــى ذلــك حتــى لقي هللا وهــو يدافع عن إالســام فــي مؤتمر
الجنادريــة بالريــاض يــوم  9مــارس 1996م ،ودفــن بالبقيع
جميعا.
بين قبر إالمام مالك وقبر إالمام نافع ،رحمهم هللا
ً
ســيظل الشــيخ الغزالــي ذلــك النمــوذج الكامــل للداعيــة

المســلم والمصلــح المؤمــن والمفكر المبدع ،وســيدوم بيننا
قيمـ ًـة ثابتــة وقــدوة نافعــة ..إ�نــه صاحــب الــروح المشــرقة،
والقلــب أالواب ،والدمعــة القريبــة ،والعبــارة البليغــة التــي
تقنــع العقــل وتمتــع القلب وتســعد الروح وتهــذب الوجدان
باللباب ،وتعبر عن حقائق إالسالم وتدحض أ�باطيل
أ
وت�خذ أ
خصومه؛ ألنها خرجت من فقه عميق بشــريعة هللا ،وولدت
من رحم المعاناة ،ف ُكـتب لها الخلود والنفع والبقاء!
اللهــم ارحــم عبدك محمد الغزالــي بقدر حبه لكّ ،
ونور قبره
بقدر حبه لرسولك الكريم ،وارفع درجته بقدر جهاده فيك
وللســام ،وعوضنــا عنــه خيـ ًـرا ،وانفعنــا بعلمــه،
إ
بالســام إ
ممتدا في العالمين.
واجعل أ�ثره ً
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األقصى ..عنوان المواجهة بين
فلسطينيي  48واالحتالل

دار السالم /وكاالت
يــرى الفلســطينيون فــي أالراضــي المحتلــة عــام
بالقصــى تنبــع مــن أ�صــل
 ،1948أ�ن عالقتهــم أ
عقائــدي؛ حيــث أ�ن قدســية المســجد أو�هميته لدى
المسلمين في كل العالم تتربع على عرش أالسباب
التي تجعلهم يتعلقون به.
وفــي ظــل اســتمرار االحتــال والمســتوطنين فــي
محاولــة انتهاك حرمــة أالقصى؛ يعتبر "فلســطينيو
 "٤٨أ�ن واجبهــم أالول هــو النفيــر والتواجــد فيــه
باســتمرار كونهم من يســتطيعون الوصول إ�ليه من
الفلسطينيين ،حيث تمنع سلطات االحتالل أ�هالي
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن دخــول القــدس
المحتلة إ�ال بتصريح أ�مني من غير الســهل الحصول
عليه.
محاوالت الصهر
الشــيخ طاهــر جباريــن نائب رئيس بلديــة أ�م الفحم
قــال إ�ن االحتــال يعانــي معاناة شــديدة من صمود
أ�هــل الداخــل وعــدم انصهارهــم فــي المجتمــع
الصهيونــي؛ مــن خــال الخطــة الخمســية والخطــة
العشرية التي وضعها لهذا الهدف.
أو�وضــح أ�ن المســلمين بالدرجــة أالولــى مــا زالــوا
يحافظــون علــى عاداتهــم وتقاليدهــم قــدر إالمــكان
فــي الداخــل المحتــل وعلــى تواصلهم مــع محيطهم
والســامي من خالل التواصــل االجتماعي
العربــي إ
والمصاهــرة؛ مــا شــدهم لعروبتهــم وعقيدتهــم ،أو�ن
حرصهم على هذا حماهم وحفظهم من الذوبان في
المجتمع الصهيوني.
أو�شــار إ�لــى أ�ن كل مــا يحــدث فــي الوســط العربــي
ليــس مــن قبيــل الصدفــة؛ إ�نما هي خطط مدروســة
لتفريــغ إالنســان العربــي مــن كل ذرة عــزة وكرامــة
وانتماء لوســطه ومحيطه؛ أو�ن التفاف الناس حول
قيادتهم المخلصة التي تنادي بالدفاع عن أالقصى
هــو أ�كبــر دليــل علــى أ�ن هــذه الخطــط قــد فشــلت،
حسب تعبيره.
أو�كد أ�ن ارتياد المســجد والشــعور بالمســؤولية نحو
المســجد أالقصــى لديهــم دليــل أ�نهــم يلتفــون حوله
أو�نــه القضيــة المصيريــة التــي يشــعرون بـ أـ�ن هللا
أ�ناطهــا أب�عناقهــم بالدرجــة أالولــى؛ ألنهم يشــعرون
أ�نهــم فــي خط الدفــاع أالول أ�مام محــاوالت تهويده
وتقسيمه.
أو�ضــاف" :مــا يحــدث ليــس صدفــة بل هو جــزء من
الثمــن الــذي يجــب أ�ن يدفعه كل إ�نســان حر؛ لكن
ال شــك أ�ننــا عرفنــا طريقنــا وســنمضي حتــى نهايتــه
للحفاظ على أالقصى".

أو�وضــح جباريــن أ�ن المســلم الفلســطيني عالقتــه
بمدينــة القــدس تاريخيــة وتصاعديــة ألن الوعــي
ارتفــع من خالل نســبة التعليم وشــبكات التواصل
االجتماعــي التــي زادت من تمســك الناس وحبها له
وتعرفها على قيمة أالقصى.
وقــال إ�ن االحتــال ال يؤيــد ذلــك بــل يســتفرد
بالقصــى ويريــده خاويــا وحيــدا مهجــورا حتى يضع
أ
الخطــط بــكل ســهولة وراحــة وينفذهــا علــى أ�رض
الواقــع؛ أو�نه حين يكــون مليائ بالرواد والمرابطين
والمحبيــن إف�نــه يصعب عليه ذلــك ألن أالقصى هو
محط أ�نظار العالم.
وتابــع" :لم تنجح كل المحاوالت للتضييق منذ عام
 ،١٩٤٨كــي تحــد من العالقة والتواصل مع القدس
والمحيــط الفلســطيني ،والتــي قــام بهــا االحتــال
لســلخنا عن وســطنا ومحيطنا العربي والفلسطيني
والســامي؛ وكل التضييقــات هــي قشــور أ�مــام
إ
والرادة والعــزم .والناس ال مفر لهم فهذا
ـم
ـ
ي
التصم
إ
قدرهــم أ�ن يكونوا مرابطين فلســطينيين مســلمين
في خط الدفاع أالول عن أالقصى".
أو�كــد أ�ن أ�ي قــوة علــى أالرض لن تســتطيع أ�ن تثني
فلســطينيــي الداخــل عــن تواصلهــم مــع محيطهــم
والســامي ،أو�نهــم مصممون علــى أ�نهم لن
العربــي إ
يتخلوا عن تراثهم وهويتهم.
حكاية مادلين مع أالقصى
وتحــرص الفتــاة مادليــن عيســى ( ٢٩عامــا) علــى
التوجه إ�لى المسجد أالقصى المبارك منذ أ�ن كانت

فــي العاشــرة من عمرهــا؛ فلم يمنعها بعد المســافة
بيــن القــدس ومدينتهــا كـفــر قاســم فــي الداخــل
الفلســطيني المحتــل عــام ١٩٤٨؛ عــن الصــاة فــي
المسجد باستمرار.
ـد�ت حكايــة مادلين مع أالقصــى كما المائت من
وبـ أ
أ�هالــي الداخــل المحتــل الذيــن توجهــوا للمســجد
مــع عائالتهــم وهــم صغار فتعلقــوا به أو�حبــوا فكرة
التواجد فيه دائما رغم المسافات الطويلة ،لتصبح
الفتاة آالن مسؤولة عن تسيير حافالت أالهالي من
المدن المحتلة إ�لى القدس.
واجب ديني
وتقــول مادليــن إ�ن االحتــال يواصــل اســتهداف
كل مــن يتعلــق بالمســجد أالقصــى؛ ويركــز حملتــه
علــى أ�هالــي الداخــل بســبب الثقــل الكبيــر لهم فيه
وتواجدهم فيه في مختلف أالوقات.
أو�وضحــت أ�ن االحتــال ال يترك أ�هل أالقصى أ�بدا؛
سواء كانوا من أ�هل القدس أ�و الداخل الفلسطيني،
ويقــوم بتدفيعهــم ثمــن تعلقهــم ونشــاطاتهم فــي
أالقصى ونصرته.
أو�شــارت إ�لى أ�ن أ�هالي الداخل ممن لهم أت�ثير قوي
وكبيــر فــي نصــرة أالقصــى يتعرضــون العتــداءات
كـثيــرة مــن االحتــال؛ حيــث يقــوم باعتقالهــم
ومالحقتهــم و إ�بعادهــم عــن المســجد واقتحــام
منازلهــم دون أ�ي ســبب وتخريبها ،وتقوم مخابرات
االحتالل بتهديدهم بشكل مباشر.

وتابعــت" :لكــن الحمــد هلل وبفضــل هللا فـ إـ�ن وجود
أالقصــى وتعلــق أ�هــل الداخــل الفلســطيني بــه
وحبهــم لخدمته ونصرته أ�قــوى من كل التضييقات
والتهديــدات التــي يقــوم بهــا المحتــل؛ وال يثنينــا
شــيء عن خدمة أ�قصانا ومســاندة أ�هلنا المقدسيين
والوقــوف معهــم لدعــم صمودهــم وثباتهــم فــي
القدس".
أو�كــدت أ�ن عالقة الفلســطينيين بالمســجد أالقصى
هــي واجــب دينــي ووطنــي؛ أو�نــه كلمــا زاد الوعــي
لــدى الفلســطينيين لخطــورة وجــود االحتــال فــي
مدينــة القــدس والمســجد أالقصى المبــارك خاصة،
ازداد اســتهداف االحتالل لهم وممارسته التعذيب
والتشديد عليهم.
ومن ضمن التضييقات التي يفرضها االحتالل لمنع
وصــول أ�هالــي الداخــل المحتل إ�لــى أالقصى؛ وضع
حواجــز وعرقلــة الحافــات التــي تصــل إ�لــى مدينــة
القــدس مــن هناك؛ عــدا عــن التهديدات لــكل رواد
المســجد الذيــن يحافظــون علــى تواجدهــم الدائــم
فيه.
أو�شــارت مادلين عيســى إ�لــى أ�ن التشــديدات تزداد
عندمــا تكــون هنــاك أ�حــداث كبيــرة وخطيــرة فــي
القــدس المحتلة مثل أ�حــداث البوابات إاللكـترونية
وحملــة الفجــر العظيــم؛ أو�يضــا فــي مواســم أالعياد
اليهوديــة علــى مــدار العــام إلتاحــة الفرصــة وتوفيــر
والمان لجماعات المســتوطنين واقتحامهم
الراحة أ
بالالف.
المسجد أالقصى آ
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من خالف السنـن
فليتأهب للمحـن
مراد عبد السالم بوكريعة
وال زالــت البشــرية فــي عتوهــا وعنادهــا تخالــف الســنن الكونيــة،
والنواميــس الربانيــة ،التــي َجبــل هللا عليهــا أ�رضــه مــذ خلقهــا ،أف�تــت
باعا تترى ،فنقصت أالمــوال حتى ضجت أالزمة
رســل ربنــا بالمحن ِت ً
بـ أـ�رض البــاد ،فكان ذاك من هللا نذيــرا وتذكيرا ،ليعلموا أ�ن الربا هو
المفسدة ،والسبيل لكل مهلكة ،أف�عرض أ�كـثرهم فهم ال يومنون.
ثم تال ذلك نقص أالنفس ،فجاء الربيع يحمل في طياته هرجا ومرجا
وســفكا للدماء ،وما أ�دركوا أ�ن زوال أالرض والســماء أ�عظم من سفك
الغفار ،فهتكوا أ�ســتار الواحد القهار،
الدمــاء ،ونســوا أ�ن النــاس عيال ّ
ولم يتحرزوا من عذاب النار.
ثــم أ�تــى بعد ذلك نقص الثمرات فهناك نشــب بالغابــات حريق ،أ�دى
إ�لــى الدمــار والتمزيــق ،وهناك البحر زخر ،والمحيــط انفجر ،والغيث
انهمــر ،فالتقــى المــاء علــى المــاء ،ليريهــم هللا آ�ياته ،وعجائــب قدرته،
وملكــه الــذي ال يــزول ،فاســتمر القــوم في عتـ ٍـو ونفور ،ولســان حالهم

مــــــــرافئ

يقــول :مــن أ�شــد منــا قــوة ،ومــن أ�عظم منــا ســطوة!؟ فنســوا أ�ن الذي
خلقهم هو أ�شد منهم قوة.
ووباء ،عنوانه نشـر الخوف ،وما أ�دراك ما
وبالء ً
داء ً
فسلط هللا عليهم ً
الخوف!؟ رعشــة بالجوف ،ورجفة كالطيف ،أ�شــد من بارقة الســيف،
يقتــل بــا حيــف ،قيــل :إ�نــه قاتل غمــوم ،وجنــدي ظلــوم ،يتخفى عن
أالنظــار ،وال تدركــه أالبصــار إ�ال بالمنظــار ،ال يــدرك كنهــه ،وال يعلــم
بالمــم فخلفهــم وراءه بيــن ســقيم وعليــل ،وســاقط
جنســه ،نــزل أ
علــى الســرير ،يجهــل مصيــره ،وال يعلــم تدبيــره ،وهــو أ�قــرب إ�لى لحد
الكـفــن ،مــن النجاة من هذه المحن ،وبين من تمارى وتعالى ،أو�دبر
واســتكبر ،فلــم يحمــل أالمــر علــى محمــل الجــد واليقيــن ،حتــى أ�تــاه
الخبــر كالرنيــن ،فاســتيقظ من الوســن ،بعدما أ�صاب جســده الوهن،
فنــال جزاء التنطــع والصلف ،فاعترف بالتقصير الذي اقترف ،ولكن
هيهات هيهات! ..آالن بعدما استشــرفت التلف ،واستبطنت أالسف،
ونسيت كل تحذير سلف.
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سؤال وجواب ()69
الســؤال ( :)86ما داللة اســتخدام صيغة ّ
(صبار شكور) وما عالقة
الفاصلــة بصــدر اليــة فــي ســورة الشــورى ولمــاذا جــاءت ّ
(صبــار)
آ
مقدمة على (شكور) ؟
ّ
قــال تعالــى فــي ســورة الشــورى َ(و ِمـ ْـن آَ� َيا ِتـ ِـه ْال َجـ َـو ِاري ِفــي ْال َب ْحـ ِـر
ال ْع َل ِم ( )32إ� ْن َي َشأــ� ُي ْسـ ِـك ِن ِّالر َيح َف َي ْظ َل ْل َن َر َو ِاك َد َع َلى َظ ْه ِر ِه إ� َّن
َك ْ َأ
ي
ل
ك
ل
ذ
ات ِل ُك ِّل َص َّب ٍار َش ُك ٍور ((33
ِفي َ ِ َ َ آَ ٍ
�وال :كلمــة َ ّ
(صبــار) الصبــر إ�مــا أ�ن يكــون علــى طاعــة هللا أ�و علــى ما
أ ً
يصيــب إالنســان مــن الشــدائد .فالصــاة تحتــاج إ�لى صبــر وكذلك
سائر العبادات كالجهاد والصوم .والشدائد تحتاج للصبر.
أ�مــا كلمــة (شــكور)  :فالشــكر إ�مــا أ�ن يكــون علــى النعــم (واشــكروا
الش ّدة (لئن أ�نجيتنا من هذه لنكونن
نعمة هللا) أ�و على النجاة من ّ
مــن الشــاكرين) فالشــكر إ�ذن يكــون علــى مــا يصيــب إالنســان من
ُ
الش ّدة والكرب.
ِّالن َعم أ�و فيما ينجيه هللا تعالى من ِّ
والن نعــود للســؤال لمــاذا قـ ّـدم الصبــر علــى الشــكر؟ ولننظــر في
آ
آاليــات التــي وردت قبــل آاليــة موضــع الســؤال وبعدهــا في ســورة
الشورى .قال تعالى في آاليات التي قبلها َ(و ُه َو َّال ِذي ُي َن ِّز ُل ْال َغ ْي َث
ْ
َ َ َ
َ ُ َ
والية
ِمــن َب ْعـ ِـد َما َق َن ُطوا و َي ْن ُشــر ر ْح َم َت ُه و ُهو ْالو ِلـ ُّـي ْال َح ِم ُيد ( ))28آ
والول (القنــوط) يحتــاج إ�لــى
وال ثــم إ�نــزال الغيــث أ
فيهــا قنــوط أ� ً
صبــر والثانــي ( إ�نزال الغيث) يحتاج إ�لى الشــكر ألن إ�نزال الغيث
هــو رحمــة تحتــاج إ�لى الشــكر أ�ما القنــوط فكان عندمــا كان المطر
محبوسا وهو أ�مر يحتاج إ�لى الصبر.
ً
أ�مــا فــي آاليــة التي بعدها فقد قــال تعالى(َ :و ِم ْن آَ� َيا ِتـ ِـه ْال َج َو ِاري ِفي
َ
ال ْعـ َـا ِم ( )32إ� ْن َي َشـ أـ� ُي ْسـ ِـك ِن ِّالريـ َـح َف َي ْظ َل ْلـ َـن َر َو ِاكـ َـد َع َلــى
ْالب ْحـ ِـر َك َّ ْ َأ
ـ
ي
ل
ـك
ـ
ل
ذ
ـي
ـ
ف
ن
�
ه
ـر
ـ
ه
ـات ِلـ ُـك ِّل َص َّبـ ٍـار َشـ ُـك ٍور (� )33أ ْو ُي ِوب ْق ُه َّن ِب َما
َظ ْ ِ ِ إ ِ َ ِ َ َ آَ َ ٍ
يضا:
�
مران
�
فيها
يات
ال
وهذه
())34
َك َس ُبوا َو َي ْع ُف َع ْن َكـ ِث ٍير
آ
أ
أ ً
أالول :وهــو أ�ن ال تجــري الســفن (فيظللــن رواكــد علــى ظهر) وهذا
أ�مر يحتاج إ�لى الصبر
والثاني :إ�هالكهن أ(�و يوبقهن) وهذا من المصائب.
و (يوبقهن) لها احتماالن:
ـ احتمــال إ�رادة إ�هــاك مــن فيهــا ،علــى المجــاز المرســل ،أف�طلــق
المحل و�راد الحالُ ،
والمراد من الســفن في آالية :من فيها ،وهذا
أ
ّ
ما ُي ّ
سمى بالمجاز ُالمرسل وعالقته محلية.
ـ أ�و احتمال إ�رادة البضائع التي فيها.
فهــذه مصيبــة ســواء كانت فــي أالموال أ(�ي الســفن نفســها) أ�و في
أالنفــس (مــن فــي الســفن) وكلمــة "يوبقهــن" تحتمــل إالهالك في
الســفن أ�و المال وكالهما يحتاج إ�لى صبر .أ�ما قوله تعالى (ويعف
عن كـثير) فهي تحتاج إ�لى شكر.
إ�ذن مــا تقـ ّـدم آاليــة موضــع الســؤال ومــا جــاء بعدها يحتــاج لصبر
وشــكر والصبر تقدم على الشــكر فيها وعليه إف�ن نهاية الية ّ
(صبار
آ
ّ
شكور) جاءت واضحة ومتالئمة مع السياق.
القر�ن كلــه نجد أ�نــه تعالى إ�ذا
إ�ضافــة إ�لــى هــذا إف�نــه إ�ذا نظرنا فــي آ
كان السياق في تهديد البحر يستعمل ّ
(صبار شكور) و إ�ذا كان في
مثال قال تعالى في
غيره يســتعمل الشــكر ْفقطَّ .ففي ســورة لقمان ً
َ
للا
ة
م
ع
ن
ب
ـر
ـ
ح
ب
ســياق تهديــد البحر (�أ َلــم َت َر �أ ن ْال ُف ْلـ َـك َت ْج ِري ِفي ْال ْ ِ ِ ِ ْ َ ِ َّ ِ
ُ ْ ْ
َّ
ات ِل ُك ِّل َص َّب ٍار َشـ ُـك ٍور (َ )31و إ� َذا
ِلي ِر َي ُكــم ِمــن آَ� َيا ِتـ ِـه إ�ن ِفي َذ ِلـ َـك َ آَل َي ٍ
َّ
ٌ
ُ
َُ ْ ْ
ْ
َّ
الد َين َف َلما َنج ُاهم إ� َلى
للا ُم ْخ ِل ِص َين َل ُه ِّ
الظ َل ِل َد َعوا َّ َ
َغ َ ِ ّشيهم ُ َم ْوج َك ُّ
َ
ْالب ِر َف ِم ْنهم ُم ْق َت ِص ٌد و َما َي ْج َح ُد ِب آَ� َيا ِت َنا إ� َّل ُكل َخ َّت ٍار َكـ ُف ٍور ( ))32وفي
ُّ
سورة الشورى إ(� ْن َي َش أ� ُي ْس ِك ِن ِّالر َيح َف َي ْظ َل ْل َن َر َو ِاك َد َع َلى َظ ْه ِر ِه إ� َّن
ات ِل ُك ِّل َص َّب ٍار َش ُك ٍور (>))33
ِفي َذ ِل َك َ آَل َي ٍ
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لماذا تفرض شركات األدوية السرية
على أسعار لقاحات كورونا؟
دار السالم /متابعة
نشــرت صحيفــة "الكونفيدينســيال" إالســبانية تقريــرا
تحدثــت فيــه عــن الجدل الدائــر حول أ�ســعار اللقاحات
التــي تحددها شــركات أالدوية العالميــة ،والتي تعد من
البيانات السرية.
وقالــت الصحيفــة ،في التقرير الذي تابعت دار الســام
ترجمتــه إ�ن التســاؤل حــول تكلفــة لقــاح كوفيــد19-
قــد يبــدو فــي ظاهــره ســهال وبســيطا .وفي ســياق عالمي
تتســابق فيه الدول لتوفيــر ماليين الجرعات لمواطنيها
مــن لقاحــات ينتجهــا عــدد صغيــر نسـ ًـبيا مــن شــركات
أالدويــة يوميــا في جميع أ�نحــاء العالم ،إف�ن عدم معرفة
أ�سعار اللقاحات أ�مر مدهش ومفاجئ.
ذكــرت الصحيفة أ�ن شــركات أالدوية المنتجة للقاحات
تحافظ بشــكل مطلق على ســرية بيانات أالســعار ،وهو
بنــد منصــوص عليه في العقود التــي توقعها مع مختلف
ويعد هذا إالجراء
الحكومات والمنظمات فوق الوطنيةّ .
العقبة الرئيســية أ�مام معرفة السعر الحقيقي للقاحات.
تتوفــر بعض المؤشــرات حــول أالســعار التقريبية ،على
غــرار سلســلة مــن أالرقام المتناثــرة في الوثائــق القليلة
التــي ســربها مســؤولون مــن دول مختلفــة عــن طريــق
الخطـ أـ� أ�و ُكشــف للعلــن بعــد إ�خفــاء هويــة الصحفييــن.
ولعــل أالمــر الوحيد المؤكد هو أ�ن الــدول ال تدفع نفس
السعر مقابل جرعات اللقاحات.
قانون الصمت
جمعت منظمة اليونيســف تسريبات قليلة عن أالسعار
التــي وافقــت عليهــا الحكومــات والمنظمــات عند شــراء
اللقاحــات فــي قائمــة بيانــات موجــزة يتــم تحديثهــا
بانتظــام .يعتبــر تســليط الوزيــرة البلجيكيــة إ�يفــا دي
بليكــر الضــوء على ســعر اللقاحات الحالة أالكـثر شــهرة
ـد� بذلــك النقــاش حــول تكلفــة
والولــى مــن نوعهــا ،ليبـ أ
أ
الجرعــات علــى نطــاق واســع .وقــد نشــرت الوزيــرة فــي
كانون أالول /ديســمبر الماضي صورة على تويتر توضح
بالتفصيل سعر كل جرعة من كل لقاح متفق عليه من
قبل دول االتحاد أالوروبي.
أو�شــارت الصحيفــة إ�لــى أ�ن هــذه الخطوة أ�ثــارت غضب
الشــركات الصناعيــة وعلــى أر�ســها شــركة "فايــزر" .وقد
نددت إ�ليزابيث شــرايبين ،المتحدثة باسم شركة فايزر
الخاصــة بمنطقــة بنلوكــس ،أب�ن "هذه أالســعار يحجبها
بند الســرية في العقد المبرم مــع المفوضية أالوروبية".
وبعيــدا عن اســتخدامها فــي حاالت محــددة ،تمثل هذه
البنود القاعدة وتنص على التزام المشــترين بها بشــكل
صــارم لدرجــة أ�ن بعــض عقود التوريد تتضمــن إ�مكانية
تعليــق تســليم الجرعــات فــي حــال تــم الكشــف عــن
سعرها.
لهــذا الســبب ،لــم يكشــف القائمــون علــى مبــادرة
كوفاكــس ،التــي تشــارك فــي قيادتهــا منظمــة الصحــة
العالميــة وتتمثــل مهمتهــا فــي ضمــان الوصــول العادل
للقاحــات فــي جميــع أ�نحــاء العالم ،عن الســعر المحدد
الــذي تدفعــه مقابــل كل جرعــة من اللقاحــات ،بذريعة

أ�نــه ال يمكنهــا الكشــف عــن معلومــات حــول اتفاقياتهــا
الفردية مع شركات التصنيع.
أو�وضحت الصحيفة أ�نه من خالل اشتراط الحفاظ على
ســرية أالســعار ،تتمتــع شــركات تصنيــع أالدويــة بميــزة
علــى المفاوضيــن الحكومييــن الذين ليــس لديهم فكرة
عــن أالرقــام التــي تدفعهــا البلــدان أالخــرى .ودون هذه
المراجع ،تفقد البلدان القوة التفاوضية التي تسمح لها
بالحصول على أ�ســعار أ�قل .وقد كشــفت دراســة ُنشرت
قبل شــهرين من التفشــي العالمي للوباء أ�ن ســرية هذه
االتفاقيات تضر بالدول ذات القوة الشرائية المنخفضة
أ�كـثــر مــن غيرهــا .ويقول بحث ُنشــر في المجلــة الطبية
البريطانية "بي إ�م جي" إ�ن "الحفاظ على سرية أالسعار
يمنع الدول من المطالبة أب�قل سعر متاح".
عدم المساواة المزدوجة
إ�ن شــروط الســرية التــي تحددهــا شــركات أالدويــة
وتفرضهــا حتــى علــى البلــدان ذات المــوارد المحــدودة
تنطوي على صعوبة مزدوجة .فالدول الفقيرة ال تواجه
صعوبــات في الحصول على اللقاحات في ســياق عالمي
تحتكر فيه الدول أالغنى إالنتاج فحسب ،بل قد ينتهي
بهــا المطــاف إ�لــى دفــع مبالــغ أ�كبــر بكـثيــر ممــا تدفعــه
نظيرتها الغنية مقابل الجرعات.
أو�شــارت الصحيفــة إ�لــى حالــة أ�فريقيا ،التــي تعتبر خير
مثــال لهــذه المشــكلة .ففــي نهايــة شــهر كانــون الثانــي/
ينايــر الماضــي ،كشــف عضــو بــوزارة الصحة فــي جنوب
أ�فريقيــا أ�ن الدولــة ســتدفع  5.5دوالر مقابــل كل جرعة
من لقاح أ�سترازينيكا ،أ�ي أ�كـثر من ضعف المبلغ الذي
دفعته نظيراتها في االتحاد أالوروبي  -التي سوف تدفع

 1.78يورو فقط بحسب ما أ�ثبتته البيانات التي سربتها
الوزيرة البلجيكية.
أو�فــاد مســؤولو الصحــة فــي كل مــن كينيــا أو�وغنــدا أب�ن
ســعر جرعــة اللقــاح بلــغ ســبعة دوالرات وذلــك رغــم
التشــكيك فــي أالرقــام الحقــا .ووفقــا لمســودة نقلتهــا
رويترز ،إف�ن االتفاق الذي وقعه االتحاد أالفريقي يحدد
ســعرا ال يتجــاوز الثالثــة دوالرات لــكل جرعة على غرار
الســعر الــذي أ�علنتــه مبــادرة كوفاكــس .وقد تــم إالبالغ
عن أ�ربعة أ�سعار فيها فارق كبير.
أو�وردت الصحيفة أ�ن شركة أ�سترازينيكا قدمت العديد
مــن التفســيرات لهــذه المسـ أـ�لة ،حيث أ�بلغت أ�ن ســعر
اللقاحــات قــد يختلــف مــن بلــد إ�لــى آ�خر بســبب عوامل
مثــل تكلفــة التصنيــع فــي كل منطقــة جغرافيــة وحجم
الجرعات المطلوبة ،وتلعب الكـثافة السكانية لكل بلد
ً
هاما في تحديد سعر اللقاحات.
دورا ً
وبحســب مانويــل مارتيــن ،مستشــار حملــة إ�تاحــة
أالدويــة أالساســية فــي منظمــة أ�طبــاء بــا حــدود ،فـ إـ�ن
الــدول أالصغــر مــن غيرها لديهــا عيب هيكلــي قوي في
المفاوضات مع شركات أالدوية من أ�جل الحصول على
اللقاحــات .وتتمتــع هــذه الــدول بقــوة شــرائية أ�قــل من
غيرهــا فــي معظم الحــاالت ،وهو ما يجعــل طلبها توفير
دفعات أ�صغر ال يناسب الشركات المصنعة.
أو�شــارت الصحيفــة إ�لــى أ�ن التفاوت الكبير في أالســعار
يعكــس غيــاب المســاواة الهائــل فــي توزيــع اللقاحــات.
للمم المتحدة
وقــد انتقد تقرير صادر عن أالمين العام أ
أ�نطونيــو غوتيريــش قبــل أ�ســبوعين التوزيــع "غيــر
المتكافئ وغير العادل إ�لى حد بعيد" للجرعات ،مشيرا

إ�لــى أ�نــه "حتــى آالن ،قامــت  10دول بـ إـ�دارة  75بالمئة
مــن إ�جمالــي اللقاحــات فــي العالــم .وفي الوقت نفســه،
لــم تتلــق  130دولة جرعة واحــدة ،وهي ظاهرة وصفها
مارتين بما يسمى الفصل العنصري للقاحات".
هل ستكون أالسعار أ�على بعد انتهاء الوباء؟
ينضــاف إ�لــى الســرية التــي تحيــط أب�ســعار اللقاحــات
إ�مكانيــة أ�ن تقــرر شــركات أالدويــة زيــادة أالســعار مــع
انخفــاض الطلــب .وبمجرد الســيطرة على الوباء نسـ ًـبيا
احتياطيــا ً
ً
كافيــا
وامتــاك الــدول المشــترية الرئيســية
مــن الجرعــات ،إف�نــه يمكــن أ�ن ترتفــع تكلفتــه بشــكل
كبيــر .وفــي هــذا الصــدد ،أ�علــن أ�حــد كبــار المســؤولين
التنفيذيين في شركة "فايزر" ً
مؤخرا أ�ن الشركة تخطط
لفرض رســوم أ�على على منتجها الرئيســي بمجرد تجاوز
" إ�جراءات أالسعار التي فرضها الوضع الوبائي".
ونقلــت الصحيفــة عن فرانك دي أ�ميليــو ،المدير المالي
"الســعار المعمول بهــا في الوقت
لشــركة "فايــزر" ،أ�ن أ
الحالــي ليســت أالســعار العاديــة ،حيــث إ�ننــا عــادة مــا
نفرض رســوما علــى اللقاحات تتــراوح بين  150و175
ً
دوالرا للجرعة ،ومن الواضح أ�ننا ســنحصل على أ�ســعار
أ�علــى" .أو�شــار أ�حــد المحلليــن إ�لــى أ�ن ســعر اللقاحــات
يمكــن أ�ن يتضاعــف أ�ربع مرات بمجرد أ�ن تنحســر أ�زمة
كوفيــد .19-لذلــك ،فقــد ينتهــي المطــاف بالــدول التــي
بد�ت حمالت التطعيم ً
مؤخرا إ�لى مواجهة أ�سعار أ�على
أ
ً
شوطا كبيرا بالفعل آالن
بكـثير من الدول التي اجتازت ً
في تحصين مواطنيها.
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زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق والحاجة
لحوار إنساني عالمي
علي محمد الصالبي
تشكل زيارة بابا الفاتيكان البابا خورخي ماريو بير
تاريخية
فرصة
ً
جوليو فرنســيس إ�لى دولــة العراقً ،
للتقــارب الحضــاري واختصــار المســافات وتجــاوز
الخالفــات بيــن أ�بناء إالنســانية ،بمختلــف أ�عراقهم
وغربا.
شرقا ً
ومذاهبهم ومشاربهم ً
وفــي هــذه المناســبة التاريخيــة ،أ�دعــو البابــا إ�لــى
حوار إ�نســاني عالمي رفيع المســتوى حول أالســئلة
الوجوديــة الكبــرى التــي شــغلت وتشــغل أ�ذهــان
مفتوحا
ـوارا
ً
البشــر علــى امتــداد الزمــن ،ويكــون حـ ً
والســس الفكريــة
لالســتماع ألفــكاره ومعتقداتــه أ
حــول ســيرة ســيدنا عيســى عليــه الســام أو�مــه
الصديقة مريم بنت عمران عليها الســام ،كما أ�نها
فرصــة لالطــاع علــى قصــة إ�براهيــم عليــه الســام
مــع قومــه وحــواره معهم حول وحدانيــة هللا تعالى
وربوبيته والتي كانت بدايتها من أ�رض العراق.
أ�رض العــراق هــي أ�رض إ�براهيــم عليــه الســام،
ولــذا نتمنــى أ�ن تطلــع علــى حديــث القـ آـر�ن الكريــم
عــن إ�براهيــم عليــه الســام كاملــة عندمــا كان فــي
شــبابه في العــراق ،وما حدث بينــه وبين قومه من
والصنــام ،ومــا جــرى له
عبــدة النجــوم والكواكــب أ
وحفــظ هللا لــه مــن نيــران أ�عداء
مــن ابتــاء عظيــم ِ
الوحدانية ،ومن ثم هجرته إ�لى أ�رض الشام وحياته
فيها حتى فترة الشيخوخة.
ّ
فالقـ آـر�ن الكريــم أ�شــار إ�شــارات قطعيــة وبينــة فــي
ســيرته العظيمــة ودفاعــه عــن التوحيــد و إ�فــراد
العبــادة هلل وحــدة فــي الفترة العراقيــة ،وما أ�عطاه
هللا من منطق ووجدان وحجة ،قال تعالى"َ :و ِت ْل َك
ُ
ْ
َّ ْ ْ َ
ات َم ْن
ُحج ُت َنا آ� َتي َن َاها إ�ب َر ِاهيم َع َل ٰى َقو ِم ِه ۚ َن ْر َفع َد َر َج ٍ
َن َش ُاء ۗ إ� َّن َر َّب َك َح ِك ٌيم َع ِل ٌيم" أالنعام.83 :
وفي فترة كهولة إ�براهيم عليه السالم في بال الشام،
وكيــف رزقــه هللا بعــد مــا تقدم بــه العمر إ�ســماعيل
و إ�ســحاق .ومــن ثــم ســيرته فــي الفتــرة الحجازيــة،
وكيــف بنــى بيــت هللا (الكعبــة المشــرفة) ،وقولــه
تعالى عن بلوغ دعوة إ�براهيم ومســيرته إالنسانية.
َ ْ ْ َ ُّ
ات َف�أ َت َّم ُه َّن
قال تعالى" :و إ� ِذ اب َت َلى إ�ب َر ِاهيم َرب ُه ِب َك ِل َم ٍ
اس إ� َم ًاما َق َال َو ِم ْن ُذ ِّر َّي ِتي َق َال
ـال إ� ِّني َج ِاع ُلـ َـك ِل َّلن ِ
َقـ َ
الظا ِل ِم َين﴾) البقرة.)124 :
َل َي َن ُال َع ْه ِدي َّ
نحن المسلمون لدينا ما نقدمه للبابا وبني إالنسان
من حقائق تاريخية وعقائدية تصل إ�لى نسبة 100
 %مــن حيــث دقة المعلومة ،والتــي مصدرها كـتاب
(القر�ن
ال أي�تيه الباطل من بين يديه وال من خلفه آ
الكريــم) والــذي يعتبر المرجعية الكبرى لمســلمي
العراق ومسلمي العالم،
ـدا فــي هــذا الموضــوع،
وقــد أ�نهيــت كـتابـ ًـا جديـ ً
وســميته " :إ�براهيــم عليــه الســام أ�بــو أالنبيــاء

والمرســلين :الســيرة والمســيرة" أ�دعــوك لالطالع
عليــه ،وبنــاء حــوار نافــع وصريــح ،وتكــون فرصــة
لتعريــف البشــرية بســير الســادة العظــام مــن أ�ولي
القر�ن الكريم الــذي فيه إ�جابات
العــزم مــن خالل آ
عن أالسئلة الوجودية ،وشفاء من كل داء واعتالل
روحي لكل إ�نسان في هذه المعمورة.
إ�ننــا نحــن المســلمون لدينــا مــا نقدمــه للبابــا وبنــي
إالنســان مــن حقائــق تاريخيــة وعقائدية تصــل إ�لى
نســبة  % 100مــن حيــث دقــة المعلومــة ،والتــي
مصدرهــا كـتــاب ال أي�تيــه الباطــل مــن بيــن يديه وال
(القر�ن الكريم) والذي يعتبر المرجعية
مــن خلفه آ
الكبــرى لمســلمي العــراق ومســلمي العالــم ،وفيــه
الحقيقــة الكاملــة التــي لــم تتعــرض للزيــادة وال
النقصــان وال التحريــف وال التبديــل عــن ســير أ�ولو
العــزم مــن الرســل .ونحــن ندعــوك لالســتماع لمــا
بيــن يدينــا وقــراءة مــا عندنــا مــن حقائــق المعرفــة
القر�ن الكريم عن عائلة ســيدنا عيســى
والعلــم فــي آ
وســيرة إ�براهيم الخليل (عليهما السالم) ودعوتهما
المباركة وسيرتهما العطرة.
إ�ن االنتصــار للقيــم إالنســانية الرفيعــة والمبــادئ
الراســخة كالحريــة والمســاواة والتســامح وحقــوق
إالنســان والعدالــة مقصــد المخلصيــن مــن أ�بنــاء

إالنســانية ،ومقصد الصادقين في هذه الدنيا .و إ�ننا
نثمــن أ�ي جهــد إ�نســاني يســعى لتحقيــق الســام
ُويرســي دعائم التعــاون والتعارف َّ
ليعم االســتقرار
جميعا.
والخير على الناس
ً
كمــا أ�دعــو بابــا الفاتيــكان إ�لــى البحــث العلمــي
المعمــق إلنقاذ البشــرية المعذبة مــن خالل هداية
الســماء التــي جــاءت فــي كـتــاب هللا العزيــز ،والتي
عرض ســبحانه من خالله رؤيا متكاملة ومنســجمة
مــع العقــل ّ
النيــر والمنطــق إالنســاني عــن حقائــق
الوجود والمتعلقة بـ:
ـ هللا عز وجل الخالق العظيم
ـ الكون والحياة
ـ جذور إالنسانية
ـ الجنة والنار
ـ القضاء والقدر
ـ مخلوقــات هللا العجيبــة كالمالئكــة والشــياطين
والجن وغير ذلك من الحقائق
حقيقــة موكــب أالنبيــاء والمرســلين مــن آ�دم
عليــه الســام وحتــى محمــد ﷺ وبجميــع أالنبيــاء
والمرسلين أو�خالقهم وصفاتهم ودعوتهم.
و إ�نــي أ�تمنــى مــن علمــاء العــراق العظيــم ومفكريــه
أ�ن يســتفيدوا مــن هــذه الزيــارة لفتــح حــوار علمــي

القر�نيــة وحججهــم
وعقالنــي وفــق مرجعيتهــم آ
الدامغــة والمنطقيــة فيــه ،للوصــول إ�لــى الســعادة
إالنســانية والســام ليــس علــى أ�رض التاريــخ
والحضــارات فحســب ،إ�نمــا فــي العالــم كلــه .وهــذا
غريبا على العراق:
ليس ً
ـ عراق الحضارات إالنسانية
ـ عراق التاريخ
ـ عراق الثقافة
ـ عراق إالنسانية
ـ أ�رض العلوم والثقافة والمعارف
ـ أ�رض التنوع إالنساني
ـ أ�رض المفكرين
والخالق إالنسانية.
ـ أ�رض أ�بناء القيم أ
إ�ن االنتصــار للقيــم إالنســانية الرفيعــة والمبــادئ
الراســخة كالحريــة والمســاواة والتســامح وحقــوق
إالنســان والعدالــة مقصــد المخلصيــن مــن أ�بنــاء
إالنســانية ،ومقصد الصادقين في هذه الدنيا .و إ�ننا
نثمــن أ�ي جهــد إ�نســاني يســعى لتحقيــق الســام
ُويرســي دعائم التعــاون والتعارف َّ
ليعم االســتقرار
جميعا.
والخير على الناس
ً
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اإلصالح االقتصادي في اإلسالم
من منظور جيل التابعين
شيخنا محمد عمو
يشــهد العالــم منــذ فتــرة تحــوالت اقتصاديــة
مختلفــة وهـ ّـزات عنيفــة ،أ�دت إ�لــى ســقوط
منظومــات اقتصاديــة كاالشــتراكية ،وظهــور
العديــد من أالزمــات االقتصاديــة العالمية التي
تنــذر بانهيــار بعــض المنظومــات االقتصاديــة
كالر�ســمالية ،وفي ظل هذه التحوالت ّ
والهزات
أ
ماســة إ�لــى مــا يمكــن
العنيفــة تبــدو الحاجــة ّ
ـ”الصــاح إالقتصادي في إالســام”،
تســميته ب إ
و إ�لــى نظــام اقتصــادي شــامل وموضوعــي وغيــر
والنصاف
عنصــري ،يقــوم علــى الرفق والعــدل إ
والمســاواة ،ويحـ ّـرم الربــا وينبــذ التبذيــر
والسراف.
إ
للت�كيــد علــى ضــرورة العمــل مــن
ـة
ـ
ل
محاو
ـي
وفـ
أ
أ�جــل اعتمــاد نظام اقتصــادي متكامل شــامل،
فــي ســياق إالصــاح إالقتصــادي فــي إالســام،
أ�تــي العــدد الجديــد مــن سلســلة (كـتــاب أالمــة)
الصــادر حديثـ ًـا (فبرايــر  )2021عــن وزارة
أالوقــاف والشــؤون إالســامية فــي دولــة قطــر
(الصــاح االقتصــادي في الفكر
تحــت عنــوان :إ
إالســامي ..جيل التابعين أ�نموذجـ ًـا) ،للباحث
اليمنــي عبــد الحكيــم عبــد الحــق محمــد ســيف
الديــن ،وقــد قســم الباحــث كـتابــه إ�لــى ثالثــة
فصــول تتنــاول :أالوضــاع االقتصادية في صدر
والوضــاع االقتصاديــة فــي العصــر
إالســام ،أ
أالمــوي ،وموقــف كبــار التابعيــن مــن أالوضاع
االقتصادية في العصر أالموي.
مــارس الباحث من خالل هــذا الكـتاب الخاص
بالصــاح إالقتصــادي في إالســام ،وهو كـتاب
إ
مهــم ،عمليــة اســتدعاء تاريخــي لموقــف جيــل
التابعيــن باعتبــاره يمثــل “معياريــة إ�ســامية”
وت�خذ
لقيــاس التحوالت التي يشــهدها العالــم ،أ
هــذه المعياريــة قيمتهــا ومشــروعيتها مــن قــول
الرســول صلــى هللا عليــه وســلم( :خيــر القــرون
قرنــي ،ثــم الذيــن يلونهــم ،ثــم الذيــن يلونهــم)،
ومــن هنــا فـ إـ�ن هــذا الكـتــاب “يقــدم مقاربــة
تاريخيــة لمــا تعانيــه أالمــة اليــوم والعالــم مــن
ـاميا
ـدا إ�سـ ً
تحــوالت اقتصاديــة تســتدعي جهـ ً
مــن أ�هــل االختصــاص ،الســتيعاب القضايــا
االقتصادية المعاصرة”.
أالوضاع االقتصادية في صدر إالسالم
يبــدو جليـ ًـا أ�ن نظــرة إالســام إ�لى المال شــاملة
وعادلة“ ،فملكية إالنســان للمال ملكية انتفاع
ناتجــة عــن الكســب المشــروع ،ولــم يتــرك
إالنســان عنــد حــدود كســب المــال ،بــل طالبــه
بحســن إ�دارتــه والتقــوى فــي التصرف فيــه” ،إ�ذ
ســوف ُيس�ل ال ُ
نسان َ
يوم القيامة عن أ�ربع منها
أ إ
“وعــن ماله من أ�ين اكـتســبه وفيما أ�نفقه” ،وقد
ساهمت تلك النظرة الشاملة العادلة في تنوع
وتطــور مــوارد الدولــة إالســامية عبــر التاريــخ،
ففــي العهــد النبــوي تمثلــت مــوارد الدولــة فــي
(الــزكاة والغنائــم والجزيــة) ،أ�مــا فــي عصــر
تنوعا
الخلفاء الراشــدين فشــهدت موارد الدولة ً

ملحوظـ ًـا ،حيــث ظهــرت مــوارد أ�خــرى ،مثــل:
الخــراج ،وعشــور التجــارة ،والصوافــي (وهو ما
اصطفــاه إالمــام لنفســه مــن أ�مــوال العــدو قبل
القسمة).
والواضــح أ�ن أ�ســاليب الجبايــة كانــت مــن أ�بــرز
أالمور التي كشفت عن عدالة إالسالم ورحمته،
والنصــاف هــو
حيــث “كان الرفــق والتحــري إ
االتجــاه العــام في تعامل الدولة مــع أ�هل الذمة
فــي صــدر إالســام” ،وقــد حــذر النبــي صلى هللا
عليــه وســلم مــن ظلــم أ�هــل الذمــة فقــال“ :مــن
ـدا أ�و َّكلفــه فوق طاقتــه أف�نا حجيجه
ظلــم معاهـ ً
يــوم القيامــة” ،وكان مــن أ�بــرز مظاهــر الرفــق
أب�هل الذمة أ�خذ الخراج من جنس ما ينتجون،
حيث أ�خذ النبي صلى هللا عليه وســلم من أ�هل
ـدال مــن
الذمــة فــي اليمــن الثيــاب المعافريــة بـ ً
الدنانيــر ،أف�صبــح الرفــق فــي الجباية عــادة عند
الخلفاء حتى في العصر أالموي.
ويبــدو أ�ن أالنشــطة االقتصاديــة فــي صــدر
إالســام كانــت تقتصــر علــى الزراعــة والتجــارة
والصناعــة ،حيــث اكـتســبت التجــارة أ�هميــة
تجلــت فــي ( إ�حيــاء
خاصــة لــدى المســلمين ّ
والقطــاع ،وتنظيــم وتوزيــع الميــاه)،
المــوات ،إ
أ�مــا الصناعــة فـ إـ�ن العــرب كانــون يحتقــرون
تركزت في أ�يدي العبيد
أالعمــال اليدوية لذلــك ّ
والموالي ،وعندما جاء إالسالم ّركز على معالجة
هذه الظاهرة ،فقام بتبيان قيمة العمل أو�همية
الحرفة ،فتوجه كـثير من الصحابة إ�لى االهتمام
بالح َرف الصناعية.
ِ
أالوضاع االقتصادية في العصر أالموي
يمكــن القــول إ�ن النظــرة إ�لــى المال فــي العصر
أالمــوي لــم تختلــف كـثيـ ًـرا عــن النظــرة إ�ليه في
صــدر إالســام ،فقــد كان الخلفــاء أالمويــون
ينظــرون إ�لــى المــال بوصفــه وســيلة لتحقيــق
والخرويــة ،ولكــن يبــدو أ�نــه
المنافــع الدنيويــة أ
كان هنــاك اتجاهــان فــي هــذا العصــر ،االتجــاه
أالول يبالــغ فــي إالنفــاق علــى مصالــح الدولــة
ويمثلــه (مثـ ًـا) :معاويــة بــن أ�بي ســفيان ،ويزيد
بــن معاويــة ،وقــدم لنــا معاويــة صــورة موجــزة
عــن سياســته الماليــة فقــال“ :ضبطــت رعيتــي
ـوددت ذوي الضغن بالبذل
بالحلــم والحجا ،وتـ ّ
والعطاء ،واستملت العامة أب�داء الحقوق”.
أ�ما االتجاه الثاني فاعتمد سياسة ترشيد إالنفاق
و إ�يقــاف الهبــات ويمثلــه (مثـ ًـا) :عمــر بــن عبــد
العزيز وعبد هللا بن الزبير ،فقد روى الذهبي أ�ن
عبــد هللا بــن الزبيــر كان إ�ذا كـتــب ألحــد بجائزة
أ�لــف درهــم جعلها أ�خوه مصعب مائة أ�لف ،أ�ما
عمــر بــن عبــد العزيــز فكـتــب إ�لــى والــي المدينة
قائـ ًـا“ :وقــد قطعنا لــك دون ما كان يقطع لمن
كان قبلــك ،فـ أـ�دق قلمــك وقارب بين أ�ســطرك
واجمــع حوائجــك ،إف�نــي أ�كــره أ�ن أ�خــرج مــن
أ�موال المسلمين ماال ينتفعون به”.
ويبــدو أ�ن مــوارد الدولة أالمويــة كانت متنوعة،
إ�ذ تمثلــت في الــزكاة والجزية والخراج وخمس

بالضافــة إ�لى مصادر
الغنائــم وعشــور التجارة ،إ
متفرقــة ،مثل :هدايا النيروز والمهرجان ،وثمن
الصحــف ،أو�جــر الفيــوج ،وجوائــز الرســل،
أو�جور الجهابذة ،إ�ال أ�ن عمر بن العزيز اعتبر أ�ن
هذا النوع من الهدايا (مظالم) يجب إ�زالتها.
وقــد شــهدت أالنشــطة االقتصاديــة تغيــرات
عديــدة ،حيث أ�عطى الخلفــاء أالمويون الزراعة
عددا مــن أالنهار،
أ�هميــة كبيــرة ،فحفــر معاويــة ً
وحفــر الحجــاج بــن يوســف النيــل والزابــي،
وحفــر هشــام بــن عبــد الملــك نهــر الهنــي ،ولــم
يعــد هــدف إالقطــاع مقتصـ ًـرا علــى اســتصالح
أالرض وعمارتها ،بل أ�صبح يســتخدم “لكســب
وت�ليــف قلوبهــم ،واتخــذ مكافـ أـ�ة
المعارضيــن أ
والمــراء ،أو�عطــي للمرابطيــن فــي
للقــادة أ
الثغور ..إ�لخ”.
ـورا كان مــن مظاهــره
ـ
ط
ت
ـهدت
ـ
ش
أ�مــا التجــارة ف
ً
ظهور أ�نظمة جديدة لتسهيل التبادل التجاري،
مثل :السفاتج (الحوالة) ،والشركات والوكاالت
التجارية[ ،]6كما شهد قطاع الصناعة تطورات
عديــدة ،ففــي مجال صناع المنســوجات حرص
كـثيــر مــن الخلفــاء أالمويين على ارتــداء الثياب
الفاخــرة ،أو�صبحــت دمشــق مركـ ًـزا لكـثيــر مــن
الصناعــات كصناعة الزجــاج والخزف والحرير،
وازدهــرت صناعــة المعــادن ،وســاهمت وفــرة
الحديــد فــي تطــور صناعتــه ،وتطــورت صناعــة
أالوراق في بالد الشام.
وكان ظهــور العملــة إالســامية مــن التطــورات

االقتصادية المهمة التي شهدها العصر أالموي،
حيــث “وجــه عبد الملك بــن مــروان أ�وامره إ�لى
الحجاج ســنة  74هـ بضرب الدراهم إالســامية
ـدال مــن الدراهــم الفارســية ،ثــم
فــي العــراق بـ ً
ضــرب هــو الدنانيــر فــي دمشــق أ�واخر ســنة 75
ه ــ ،ثــم أ�مــر بتعميمهــا فــي جميــع أالمصــار ســنة
 76ه ــ” ،وقــد حــرص الخلفــاء أالمويــون علــى
حماية العملة إالســامية مــن العبث والتزييف
و إ�نقــاص الــوزن ،ولذلك أ�خذ مــروان بن الحكم
رجال يقطع الدراهم فقام بقطع يده.
ً
موقف التابعين من التغيرات االقتصادية
الواضــح أ�ن مواقــف التابعيــن مــن مظاهــر
إالصــاح إالقتصــادي فــي إالســام ،والتغيرات
طر�ت علــى الحياة االقتصاديــة في الدولة
التــي أ
أالمويــة كانــت متباينــة ،فقــد كان هنــاك فريــق
مؤيــد آو�خــر معــارض لتلــك التغيــرات ،فعلــى
مســتوى التغيــرات إاليجابيــة استحســن بعــض
كبــار التابعين إالجــراءات التي اتخذتها الدولة،
حيــث نجــد الحســن البصري يقول عن سياســة
زيــاد بــن أ�بيــه“ :مــن مثل زيــاد لو ال إ�ســرافه في
العقوبات وسفك الدماء؟”.
وهكذا يبدو أ�ن استحســان بعض كبار التابعين
للتغيــرات التــي طـ أـر�ت دفعــت بعضهــم إ�لــى
العمــل والممارســة ،حيــث شــارك كـثيــر مــن
التابعيــن فــي وظائــف الدولــة ،فقــد ّعيــن زيــاد
ـريحا القاضــي علــى بيــت المــال فــي
بــن أ�بيــه شـ ً
الكوفــة ،وفــي خالفــة عمــر بن عبــد العزيــز ّ
ولي

الحســن البصري قضاء البصرة ،وكان عمير بن
هانــئ علــى خــراج دمشــق ،وميمون بــن مهران
على قضاء خراج الجزيرة.
أ�ما على مستوى التغيرات السلبية ،في سياقات
إالصــاح إالقتصــادي فــي إالســام ،فقــد اتخــذ
كـثيــر مــن التابعيــن “مواقــف رافضــة لما حدث
فــي الحياة االقتصادية مــن انحرافات في العهد
أالموي ،وتمثل منهج كبار التابعين في الوقوف
ضــد المتغيرات الســلبية في أ�مــور عديدة ،منها:
التغييــر باليــد ،والتغييــر بالكلمــة ،والتغييــر
بالقلــب ،واالنســحاب مــن وظائــف الدولــة،
ورفــض هبــات أالمــراء ،ومــن أالمثلــة علــى هــذا
المنهج أ�ن عمر بن عبد العزيز أ�نكر عبث بعض
أ�ســافه من الخلفاء ،ويبــدو أ�ن إالجراءات التي
قام بها عمر بن عبد العزيز ســاهمت “في إ�عادة
التــوازن إ�لى الحيــاة االقتصادية ،بعد أ�ن أ�صاب
بعض جوانبها االنحراف”.
بالت�كيد علــى الحاجة
وقــد ختــم المؤلف كـتابــه أ
الماســة إ�لــى دراســات معقمــة حــول حيــاة
المجتمع إالسالمي في القرون أالولى ،من أ�جل
�ن تـ ّ
ـدب فيهــا الــروح وتكــون نموذجـ ًـا يحتذى،
أ
كمــا أ�وصــى بدراســة العهد دراســة متجــردة من
أ�جــل إ�نصــاف تلك الحقبــة التاريخيــة التي كان
لهــا دور في الحفاظ علــى ثوابت أالمة والتكيف
مع المتغيرات داخل إ�طار الثوابت.
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كيف يدمر أردوغان التحالف المناهض
لتركيا في شرق المتوسط؟
دار السالم /وكاالت
نشر موقع "نيوز ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن إ�عالن تركيا
اعتزامهــا تطويــر اتفاقية ترســيم الحــدود في البحر المتوســط مع
مصر.
وقــال الموقــع ،فــي تقريــره الــذي تابعــت دار الســام ترجمتــه
إ�ن أ�نقــرة أ�شــارت إ�لــى أ�ن توقيــع هــذا االتفــاق يعتمــد علــى تطوير
العالقــات الثنائيــة .وبالنظــر إ�لــى إ�بــرام القاهــرة اتفاقــات مماثلة
فــي وقــت ســابق مــع أ�ثينــا  -المنافســة إالقليميــة ألنقــرة ،فـ إـ�ن
اســتعدادها المفترض التفاق ترســيم جديد مع تركيا يعطي سببا
للحديــث عــن إ�عادة تشــكيل التحالفــات السياســية واالقتصادية
في المنطقة.
أو�كــد وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود تشــاووش أ�وغلــو اســتعداد
بالده لتوقيع اتفاق مع مصر بشـ أـ�ن ترســيم حدود البحر أالبيض
المتوســط قائــا :أ"�ظهــرت احترامهــا للحــدود الجنوبيــة لجرفنــا
القاري .وبناء على ذلك ،تواصل في الوقت الراهن أ�نشطتها على
الجرف القاري الخاص بها ،دون دخول جرفنا القاري".
تشــاووش أ�وغلــو قال إ�نه يمكن ألنقــرة توقيع اتفاق مع مصر بعد
إ�جــراء مفاوضــات بشـ أـ�ن ترســيم حــدود المناطــق البحريــة ،غيــر
أ�ن ذلــك يعتمــد بشــكل مباشــر علــى االتجــاه الــذي ســتتطور فيه
العالقات.
وذكــر الموقــع ،أ�ن وجهــات نظــر أ�نقــرة والقاهــرة تختلــف بشـ أـ�ن
والحداث في منطقة الشــرق أالوسط وشمال
عدد من النزاعات أ

إ�فريقيا.
أو�شــار إ�لــى أ�ن القيــادة التركيــة تحــاول مــن خــال هــذه
االســتراتيجية خلــق خــاف بين مصــر وتحالف الــدول المعادية
لتركيــا حــول مشــروع خــط أ�نابيــب غــاز شــرق البحــر المتوســط
والمــارات العربية
" إ�يســت ميــد" ،الــذي يضــم اليونــان وقبــرص إ
المتحدة و" إ�سرائيل".
فــي صيــف ّ ،2020وقعــت اليونــان اتفاقيــة ترســيم الحــدود
البحرية مع مصر ،وهو ما يتعارض مع رؤية تركيا التي انعكست
فــي مذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا مــع ليبيــا .فــي المقابــل،
يخشــى الجانــب اليونانــي تبنــي رئيــس النظــام المصــري عبــد
الفتاح السيســي االتجاه الذي اتبعه الرئيس التركي رجب طيب
أ�ردوغــان ،ذلــك أ�ن موافقــة القاهــرة علــى توقيــع االتفاقيــة يعني
انشقاقها عن التحالف المعادي لتركيا.
أ�ثناء حديثه في مؤتمر جامعة الدول العربية في خريف ،2020
أ�كــد وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري علــى الحاجــة إ�لــى
اتبــاع "سياســة عربيــة واحــدة وحازمــة" ضــد إالجــراءات التــي
تتخذهــا تركيــا في ليبيا وســوريا والعراق .ويعكــس هذا التصريح
مواقف القاهرة أو�نقرة المتضاربة حول الصراع في ليبيا ،حيث
تدعمــان طرفيــن مختلفيــن .ومــع ذلــك ،قــررت مصر في أالشــهر
توازنــا ،و إ�قامة اتصاالت مع حكومة
أالخيــرة إ�ظهــار تكـتيك أ�كـثر ً
الوحــدة الوطنيــة بقيــادة فايــز الســراج  -أ�ي مع القــوات الموالية
لتركيا في ليبيا.

يتعلق آب�فاق التوقيع على االتفاقية اليونانية المصرية ،نقل
فيما ّ
الموقــع عــن الباحــث السياســي القبرصــي والمؤســس المشــارك
للمشــروع التحليلي الجيوسياســي القبرصــي ،إ�يوانيس يوانو ،أ�ن
مصــر تطمــح لالســتفادة من مشــروع خــط أ�نابيب " إ�يســت ميد"
من خالل ربط خزانات غاز إ�يست ميد بالسوق أالوروبية.
ويضيــف الباحــث" :حســب مقــال نشــرته صحيفــة "تــو فيمــا"
اليونانية ،اقترح السيسي على رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس
ميتســوتاكيس إ�نشــاء خــط أ�نابيــب جديد مــن أ�جل تصديــر الغاز
إ�لــى أ�وروبــا عبــر جزيــرة كريــت ،غيــر أ�ن هــذا االقتــراح لــم يحــظ
اتفاقــا بشـ أـ�ن المناطــق
بدعــم ميتســوتاكيس .وقــد ّوقعــت مصــر ً
االقتصاديــة الخالصــة مع اليونــان وقبرص ،ولم يبق غير أ�ن نرى
ما إ�ذا كانت ستستعيد عالقاتها الثنائية مع تركيا".
أو�شــار يوانو إ�لى إ�مكانية تطبيع العالقات بين " إ�سرائيل" ومصر
وتركيــا ،وهــو يعتقــد أ�ن مثل هــذا النوع من القــرارات له دالالت
اقتصاديــة وسياســية بالنســبة ألنقرة .أ�ما بالنســبة لليونــان ،إف�نه
ال شــك أ�ن اتفاقيــة المنطقة االقتصاديــة الخالصة المحتملة بين
مصر وتركيا ســتؤثر على مجمع جزيرة كاســتلوريزو والمفاوضات
التركيــة اليونانيــة .يعتبــر الوضــع بالنســبة لقبرص أ�كـثــر تعقيدا،
حيث ينبغي تقييم الوضع من منظور التعاون في مجال الطاقة
ومن منظور الوضع في الجزر أ� ًيضا ،والمشــاكل العالقة أو�نشــطة
التنقيب التركية بالقرب من أالراضي القبرصية.
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توسيع قاعدة الفهم

عبدالكريم بكار
ماســة إ�لــى الفهــم العميق في يــوم من أاليــام كما هي
لــم تكــن الحاجــة ّ
اليــوم ؛ فالمعلومــات متوفــرة إ�لــى حــد التخمة  ،وصار الفــارق الواضح
بيــن إ�نســان آو�خــر يتمثل في مقدرته على الفهم  ،واالســتفادة من تلك
مركب
المعلومات على نحو حسن  .وهذا لن يتم إ�ال من خالل امتالك ّ
عقلــي جديــد  ،ذي بنيــة متميــزة  .ومهمة التربية أ�ن تســاهم في تكوين
تلك البنية وصقلها  .وسنذكر هنا بعض المسائل ذات العالقة بذلك :
أ� – إ�ن أ�ول عمــل علينــا أ�ن نقــوم بــه هــو أ�ن نقلــع أالشــواك من أالرض
ـثيرا ما نعمد إ�لى محاولة تلقين الطالب
الطيبة التي نريد أ�ن نزرعها  .ك ً
بعض المبادئ المنطقية  ،أ�و نشرح لهم بعض أ�ساليب التفكير ؛ وعند
الت�ثير الذي يتركه ذلك في تصحيح تصوراتهم نجد أ�نه
النظر في مدى أ
ّ
ـثيرا ممن
يدرس علم (المنطق) وك ً
جدا  .وقد أر�ينا ك ً
محدود ً
ـثيرا ممن ِ
ور�ينــا أ�ن تفكيرهــم يفتقــر إ�لى بعض البدهيــات التي يحتاجها
درســه  ،أ
التفكير القويم ! ولذا إف�ن من الصحيح أ�ن يركز المربي في البداية على
إ�لقــاء أالضــواء الكاشــفة على أالفكار والرواســب الســابقة  ،والمفاهيم
والعــادات العقليــة والنفســية التــي تحــول دون الرؤيــة الصحيحــة،
مثــل التعصــب والمبالغــة والرؤيــة النصفيــة  ،والميــل إ�لى التبســيط ،
واالنغــاق  ،والخضــوع للمقوالت الشــائعة  ،والتعامل مع الواقع على
أ�نــه كـتلــة صلــدة … أو�عتقــد أ�ن أ�ثــر أالســرة فــي هــذا لــن يكون كبيـ ًـرا ؛
حيــث إ�ن هــذه المســائل أ�عقد مــن أ�ن ينتبه إ�ليها أالشــخاص العاديون
؛ و إ�نمــا المعـ ّـول في ذلك على الوســائل إالعالمية والمناهج المدرســية
والمجالس والندوات الفكرية .
(الزمــات) و إ�ن
ب – إ�ن تقــدم العالــم كان فــي أالغلــب عــن طريــق أ
والبداعيــة جاءت في أالغلب مــن خالل االصطدام
القفــزات العلميــة إ
بمشكالت كبيرة ومحيرة .
والتيــان بالمبهر العظيم  ،ليســوا
الذيــن اســتطاعوا تجــاوز العقبــات  ،إ
أ�ولئــك الذيــن استســلموا للمقــوالت والمفاهيــم الســائدة فــي الســاحة
العلميــة  ،وال أ�ولئــك الذيــن يتبرمــون بالنتائــج التي خالفــت توقعاتهم
 ،وفــروض بحوثهــم ؛ و إ�نمــا أ�ولئك الذين يملكــون العقل المنظم الذي
يهــش ويبــش فــي وجــه المســائل المحيــرة والمعضــات الغامضــة ،
ويمنحهــا الرعايــة والمالطفــة ؛ حتــى يجد مخرجـ ًـا أ�و برهانـ ًـا يثبتها على
محك التجربة واالختبار.
إ�ن كـثيـ ًـرا مــن أ�فكارنــا لن يبلغ حده الكافي مــن التبلور والنضج إ�ال إ�ذا
اغتبطنــا بالحقائــق التــي ال تتطابــق مــع مالحظاتنا وفروضنــا أالولية ؛
حيــث مــن خاللهــا نســتطيع إ�دخــال تعديالت علــى أ�فكارنــا  ،ونجعلها
أ�كـثــر مالءمــة للتقــدم  ،أو�قــرب إ�لــى الدقــة والصــواب  .نحــن بشــر
وتحليالتنــا ومالحظاتنــا  ،ســتظل قابلــة للتشــذيب والتطويــر  ،ويجب
أ�ن نع ِّلــم أ�طفالنــا وطالبنــا هــذه الحقيقــة ُ ،ونريهــم مــن خــال الوقائع
التطبيقات التي تجعلها تتغلغل في (الالشعور) منهم .
والمواقف
ِ
ج – قالــوا قديمـ ًـا  :نصــف عالــم أ�ضــر علــى أالمة من جاهــل  .وهذا من
الحكم الرائعة ؛ ألن الجاهل يملك بعض أالخالقيات  ،مثل التواضع
وحــب المعرفــة  ،والقــدرة علــى االســتماع دون مقاطعــة  .أ�مــا نصــف
العالــم  ،فـ إـ�ن لديه قدرة على تكرار أاللفاظ  ،وطرح الفروض المبتذلة
حجبا
والدارجــة  ،وعنــده حظ مــن الغرور والتعالم ؛ ولذا إف�نه يســدل ً
سميكة على عقله  ،فال يتقبل أالفكار الجديدة  ،وال يملك من الحماسة
ما يكـفي لتطوير مفهوماته وطروحاته .
إ�ن توســيع قاعــدة الفهــم  ،يتطلــب منا أ�ن نؤكــد دون ملل على ضرورة
وضــع معارفنــا أو�فكارنــا فــي موضعهــا الصحيــح مــن جســم المعرفــة
البشــرية المنظمة  ،والســائدة اليوم  ،أو�ن ننظر بجدية إ�لى خطورة ما
نجهلــه حــول كل قضية من القضايا المعاصرة  .أو�رى في هذا الســياق

أ�ن قدر العالم وفضله ال ينبعان من كـثرة ما يعرف  ،و إ�نما من حدســه
بما ال يعرفه وتقديره له  ،أو�خذه بعين االعتبار عند إ�صداره أالحكام .
دائما أ�ن يجعل أ�فكاره متســاوقة
إ�ن صاحــب الفهــم الصحيح  ،يحاول ً
مــع حجــم البراهيــن المتوفــرة لديــه  ،فعلى مقــدار صالبــة المعلومات
والبراهيــن تكــون صالبــة أالفــكار ودرجــة الوثــوق بهــا  .و إ�ذا نظرنا في
واقع عالم أالفكار لدى كـثيرين منا  ،وجدنا أ�ن درجة الوثوق واليقين
كـثيـ ًـرا مــا تكــون متقدمــة علــى مــا هــو متوفــر لديهم مــن أ�دلــة وبراهين
ومعلومــات ؛ ممــا يجعلهم في حالة دائمة من االضطراب والتشــوش ،
ومما يجعل خيبة أالمل حليفة لهم !
د – حتــى تتســع قاعــدة الفهــم لــدى الناشــئة  ،فــا بــد مــن إ�كســابهم
(المرونة) الفكرية  ،وســرعة اســتيعاب المتغيرات الهائلة التي تجتاح
مستعدا للتنقل الجغرافي
العالم  .إ�ن شاب الغد يحتاج إ�لى أ�ن يكون
ً
مــن أ�جــل طلــب الــرزق  ،فمنطــق العصــر هــو (الترحــال) بــكل مــا
ـتعدا لتغيير
تعنيــه هــذه الكلمــة من معنى  .ويجــب أ�ن يكون أ� ً
يضا مسـ ً
اختصاصــه ومهنتــه بحســب مــا يتوفــر من فــرص العمــل  .وبحاجة إ�لى
تغيير مفاهيمه عن أ�شياء كـثيرة محيطة به.
وهــذا كلــه يحتــاج من الشــاب أ�ن يمتلــك المرونة الفكرية والنفســية .
لعل مما يساعده على اكـتساب هذه المرونة أ�ن ينظر إ�لى أ�ن االستجابة
للتغييــر ليســت عبـ ًـا خالصـ ًـا ؛ فهــي بمــا تتطلبه مــن التكيــف ،تخلص
والس�م  ،وتخلصه من كـثير من الواقع السيئ الذي
إالنسان من الملل أ
يعيشــه ؛ فالتغييــر حيــن يقوده مســلم  ،يكون إب�ذن هللا نحو أالحســن
والفضل .
أ
مما يســهم في تكوين المرونة الذهنية لدى أالطفال  ،جعلهم يدركون
نسخا
جملة الفروق واالختالف بين بني البشر  ،أو�نه ال يمكن جعلهم ً
مكــررة بعضهــم عــن بعــض فــي كل أ�مر ؛ بــل إ�ن هللا جل وعــا خلقهم
مختلفيــن ليكمــل بعضهــم بعضـ ًـا علــى جميــع المســتويات َ { :و َر َف ْع َنــا
ُ
بعض ُهـ ْـم فـ ْـوق بعض د َرجـ َ
ضا ُسـ ْـخ ِر ًيا } [الزخرف
َْ َ َ َ َْ ٍ َ َ ٍ
ـات ِّلي َّت ِخ َذ َب ْع ُضهم َب ْع ً
 . ]32 :ففــي االختــاف ثــراء وتنــوع و إ�خصــاب وتعــاون  ،وهــو عامــل
أ�ساسي في توازن الحياة العامة  .إ�ن فهم الناس العميق للحياة  ،بكل
مــا فيهــا من تعقيدات وتشــابكات بهدي من المنهــج الرباني  ،وبتبصير
باللــم  ،ومن
مــن الخبــرة  ،ســوف يخفــف إ�لــى حــد بعيــد مــن الشــعور أ
ـوال بعقــال
التــاوم  ،وســوف يجعــل أ�حالمهــم ممكنــة  ،وخيالهــم معقـ ً
مــا يمكــن توقعــه ؛ أ�ي ســيكونون أ�قــرب إ�لــى الحكمة  .وكمــا كان يقول
(نيتشة)  ( :إ�ن النمو في الحكمة يقاس بدقة بانخفاض المرارة).
وال ينبغــي أ�ن نهمــل فــي هــذا الصــدد مســاهمة معرفــة حــدود (الجائــز
والممنــوع) فــي مسـ أـ�لة المرونة؛ فحين يتضح للمــرء بجالء ما هو جائز
بجر�ة كل أالشــياء التي
 ،ويتميــز عمــا هو محظور وممنوع  ،إف�نه يقبل أ
تدخــل فــي حيز المبــاح  ،مهما كانــت صورها أو�شــكالها  ،ومهما كانت
غريبــة وغير أم�لوفة  .ومشــكلة معظم الشــعوب المتخلفــة خلو خبرتها
ووعيهــا مــن الجــذور الفاصلــة بيــن الجائــز والممنــوع علــى المســتوى
القانونــي علــى أالقــل ؛ حيــث إ�ن لديهــا إ�لــى جــوار كل قانــون مكـتــوب
قانونـ ًـا غيــر مكـتــوب ؛ ممــا جعــل لــدى النــاس أ�نواعـ ًـا مــن الخــوف غير
ّ
المسوغ  ،أو�حدث حالة من إالحجام المبهم  ،كما أ�نه تسبب في تورط
بعــض النــاس فــي أ�مــور  ،كانوا يظنون أ�نها من قبيــل المباح  :وهذا هو
السر أالكبر القابع خلف سلبية إالنسان لدينا !
مما ينمي خبرة التفريق بين الجائزات والممنوعات  ،أ�ن نســتمع أب�ذن
صاغية  ،وبعقل مفتوح لكل ما ُيطرح من أ�فكار  ،أو�ن نتقبله على أ�نه
فالفكار ال تنضج  ،وال
نصا
قطعيا ؛ أ
ً
اجتهــاد  ،مــا لــم يصادم إ�جماعـ ًـا أ�و ً
تتبلور ما لم تلكها أ�لسنة المناظرة .
مــن خــال الحــوار والنقــاش والمفاتحــة ،ومــن خــال الوقــوف علــى

والخطاء  ،بنصر طريقنا إ�لى المنظور الكلي الذي هو الحقيقة
أالهواء أ
 .وال ريب بعد هذا وذاك في أ�ن ســعة الفهم  ،ال تؤدي إ�لى االتفاق في
مؤصال
آالراء  ،لكنهــا تمنــح أالســاس لالختــاف  ،أ�ي تجعل االختالف
ً
متينا ؛ ألنه يقوم على قواعد فكرية
واضحـ ًـا  ،وتجعــل مــا يتم من اتفاق ً
ومنهجية صحيحة  .ونســتفيد من ذلك التســامح والتعاطف المتبادل
في حالة االختالف  ،والتعاون والمشاركة في حالة االتفاق .
إ�ن إالنســان كائــن قابــل للتعلــم  ،بل إ�ن إالنســانية كلهــا  ،تظل تتعلم
باســتمرار  ،و إ�ذا تملكـتنــا هــذه الفكــرة  ،فســوف نعرف كيف نكـتســب
المرونة  ،وكيف نستخدمها في تحسين نوعية الحياة .
هـ -إ�ن الهدف أالساسي من كل ما نتلقاه من تعليم وتدريب  ،ليس أ�ن
نتمكــن مــن ســرد المعلومات عن ظهر قلب  ،ولكن أ�ن نحاول ترشــيد
أ�حكامنــا العقلية  ،التي نســتند إ�ليها فــي كل القرارات التي نتخذها في
جميع مجاالت الحياة  .وهذا يعني أ�ن على التربية والتعليم استهداف
كبيرا من حاالت
عددا ً
تكويــن (العقــل المثقف) وهو ذلك الذي اجتاز ً
التدرب على التفكير المســتقيم  ،والذي يســتطيع اســتخالص نموذج
خــاص ومالمــح محــددة مــن خــال اســتعراض عــدد كبير مــن وجهات
النظــر المختلفــة فــي المسـ أـ�لة الواحــدة  .وهــذا يعنــي االطــاع علــى
مقــوالت كـثيــرة في الموضوع الواحد  ،وتدريب الذهن على االســتفادة
من تلك الموضوعات في بلورة رؤية خاصة متماسكة.
كان أ�فالطــون يــرى أ�ن مــن الضــروري أ�ن يكــون للعقــل نــوع مــن
االســتقالل النســبي عــن الوســط الذي يعيــش فيه .وهــذه الوضعية في
تصــوري ممــا يجــب أ�ن تشــملها جهــود توســعة قاعــدة الفهــم  ،وتربيــة
العقــل المثقــف ؛ إ�ذ إ�ن توحــد عقــول الناشــئة مــع أالوســاط والبيــات
التي يعيشون فيها  ،سيؤدي بهم إ�لى أ�ن يصبحوا ( إ� ّمعات) ال يحسنون
ســوى التقليــد  ،لكــن حيــن يشــجعون على إ�بــداء وجهات نظــر مغايرة
مصدرا
لما هو ســائد  ،إف�نه ســيتكون لديهم عقل ناقد  ،وســيكون ذلك
ً
لتجديد متوازن  .إ�ن تثقيف العقل وتدريبه على إ�صدار أالحكام  ،يشبه
تقويــة العضــات  ،حيــث يمكــن بعــد تقويتهــا أ�ن نســتفيد منهــا في أ�ي
عمــل يتطلب القيام به اســتعمالها  .إ�نــه يمكن تنمية (العقل المثقف)
بطــرق عديــدة  ،منهــا تهذيــب قــوى المالحظــة المميــزة  ،وتقوية ملكة
المنطــق ليتمكــن الفــرد مــن تتبع الحجــة نقطة بعد أ�خــرى  ،وبالعمل
على إ�نضاج القدرة على المقارنة .
إ�ن إب�مــكان الدراســات اللغويــة والعلــوم الطبيعيــة أ�ن تنمــي عــادات
المالحظــة الدقيقــة  ،و إ�ن الرياضيــات هــي المــدرب التقليــدي لملكات
التفكير  .أ�ما التاريخ والدراســات أالدبية  ،فهي تســهم في تنمية القدرة
على الحكم.
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ًّ
 10وسائل ..اعرف طرق تربية طفلك ليكون ًّ
نفسيا
سويا
تعــد مرحلــة الطفولــة مــن أ�هــم المراحــل
الحياتيــة في حياة إالنســان والتي ترســم حجر
أالســاس لبناء شخصيته ،ففيها تتكون أالبعاد
الرئيســة لشخصيته ،لذا يشــدد خبراء الصحة
النفســية علــى يهيـ أـ� الوالديــن للطفــل مقومات
تحقيــق التواون النفســي ليتمع بصحة نفســية
جيــدة ،فضــا تجنــب كل مــا قــد يــؤدي إ�لــى
ً
اضطرابا
تعرضــه ألزمات نفســية قد تحــدث له
في نموه النفسي.
ومن مقومات االتزان النفسي ما يلي
�-1جــواء أ�ســرية آ�منــة :حيــث يتوجــب علــى
أ
أالبوبيــن توفيــر بيئــة أ�ســرية آ�منــة ومســتقرة،
لن شــكل العالقــة بيــن الوالدين يمثــل ً
جانبا
أ
أ�ساسـ ًـيا فــي صحــة الطفــل النفســية ،فـ إـ�ذا
كانــت العالقــة بينهمــا تتســم بالــدفء والحب
والتفاهــم؛ فـ إـ�ن ذلــك ينعكــس علــى الطفــل
بصــورة إ�يجابيــة ،أ�مــا إ�ذا كانــت تتســم بكـثــرة
التوتــر والمشــاحنات والنزاعــات؛ فـ إـ�ن ذلــك
يــؤدي إ�لــى العديــد مــن آالثــار الســلبية علــى
نفسيته.
ّ
-2عبــر عــن حبــك لطفلــك بــكل الوســائل
ِ
الممكنــة ،إك�خبــاره بذلــك بصورة مباشــرة ،أ�و

بتقبيله ،أ�و بضمه إ�لى صدرك ،أ�و بالمسح على
أر�ســه ،أ�و بغير ذلك من وســائل التعبير؛ فهذا
بالمــن النفســي ،ويلبي لــه واحدة من
يشــعره أ
االحتياجات التي تؤثر في السواء النفسي له.
-3تفهــم طبيعــة المرحلة التي يمــر بها طفلك،
فهــي مــن أ�هــم الموجهــات التــي تضعــك فــي
االتجاه الصحيح في تربيته ،فمعرفتها و إ�دراك
خصائصهــا تســاعدك علــى تفهــم ما يصــدر منه
من ســلوكيات وتصرفات ،وبالتالي تكون أ�قدر
علــى التعامــل مــع هــذه الســلوكيات أب�ســلوب
مناســب وهــادئ يســاعد على تنمية شــخصيته
بشــكل ســوي ،أ�مــا عــدم إ�دراكهــا فيــؤدي إ�لــى
العديــد مــن أالخطــاء التربويــة التي ربمــا تؤثر
على بناء شخصيته بشكل سلبي.
-4التواصــل الفعــال بمد جســور الحوار بينك
وبيــن طفلــك ،بـ أـ�ن تخصــص لــه وقتـ ًـا تتحــدث
إ�ليــه فيــه وتســمع منــه ،أو�ن تحســن إالنصــات
إ�ليــه ،أو�ن تهتــم أ�ثنــاء حديثك معه بمشــاركـته
هواياتــه واهتماماتــه التــي يفضلهــا ،أو�ن تبتعد
عــن أ�ســلوب التحقيــق الــذي يشــعره أ�نــه فــي
دوارا
حالة استجواب ،فالحوار الناجح يؤدي أ� ً
عديــدة فــي دعــم النمــو النفســي واالجتماعــي

والفكري واللغوي للطفل ،ويسمح له بالتعبير
عــن احتياجاتــه وعما يزعجه أ�و مــا يواجهه من
مشكالت ،كما ينمي ثقته بنفسه.
-5احتــرام إ�رادتــه وال تسـ َـع إللغائهــا؛ ألن هــذا
والوالد،
ـديدا بيــن آالبــاء أ
يســبب صراعـ ًـا شـ ً
وتداعياتــه الســلوكية الســلبية علــى أالوالد
كـثيرة ،وقد تظهر في صورة ســلبية واستسالم
وشــخصية اعتماديــة ،أ�و في صورة عناد وتمرد
ومكايدة وصراع ،ومشكالت ليس لها أ�ول من
آ�خر.
-6تقديــر إاليجابيات أ�و كل ســلوك جيد يصدر
مــن الطفــل ،واحتـ ِـف بــكل إ�نجــاز يحققــه فــي
والنشــطة أ�و غيــر
الدراســة أ�و فــي الهوايــات أ
ذلــك ،فهــذا يكســبه ثقة بنفســه ،ويحفــزه على
تطوير نفسه والسعي لتحقيق طموحه.
-7تطويــر قدراتــه ومهاراتــه وكل مــا يتمتــع بــه
مــن جوانب القوة والتميــز ،ثم هيئ له الفرص
المناسبة لتنميتها وتطويرها ،وال تحصر تميزه
في مجال واحد محدد كالدراسة
ُّ
-8تحمــل المســؤولية بتدريبــه علــى االعتمــاد
علــى نفســه فــي كل مــا يمكنــه القيــام بــه مــن

أ�عمال تناســب قدراته ومرحلته العمرية ،أك�ن
أي�كل ويشــرب ويرتدي مالبسه بنفسه ،ويرتب
ســريره أو�دواتــه ولعبــه ،ويشــارك فــي تحضيــر
المائــدة ،ويقــوم بواجباتــه المدرســية وحــده،
ويرعــى أ�خــاه الصغيــر ويالعبه بحــب ،ويعتني
برعايــة نبتــة فــي المنــزل ..إ�لخ ،مــع الثناء على
بعــض إالجــادة منــه ،ولفــت نظــره بلطــف إ�لى
بعض الملحوظات المصححة للسلوك.
-9التــوازن بيــن إالشــباع والحرمــان احــرص
علــى إ�شــباع احتياجــات طفلــك أالساســية
(مثــل :الطعــام ،الشــراب ،الملبــس ،الترفيــه،
والمــن والتقديــر..
الشــعور بالقبــول والحــب أ
إ�لــخ) بطريقــة متوازنــة ،ال إ�فــراط فيهــا وال
نانيا،
تفريط؛ ألن إالشــباع التام ِّ
ـخصا أ� ً
يولد شـ ً
اعتــاد أ�ال تــرد لــه حاجــة وال يرفــض لــه طلــب،
يولد لديه مشاعر الكره
بينما الحرمان الشديد ِّ
والحقد لمن حوله.
-10حســن التعامــل مــع أالخطــاء بطريقــة
هادئــة ،واجتهــد في ضبــط انفعاالتــك تجاهه،
وتجنــب إ�هانتــه أ�و وصفــه بالفشــل والفوضوية
والغباء ..إ�لخ ،خاصة أ�مام آالخرين.
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َّ
الكترونية
وصوال إلى حكومة
متى تكون لدينا أتمتة صحيحة

دار السالم /بغداد /متابعة
دخلنــا عصــر ثــورة المعلومــات والتكنولوجيــا ،وبالرغــم مــن
ذلــك لــم نســتطع أ�ن نميــز حجــم االختــاف بيــن مســتويات
فهمنــا لهــذه الوســائل والــدول التــي اســتطاعت تســخير هذه
ـد�ت الحكومــات قبــل ذلك
االدوات لتســهيل مهامهــا ،فقــد بـ أ
باســتخدامها لتســيير وتيســير اعمالها خدمــة لمواطنيها ،وقد
فلح العديد منها بذلك ،اال اننا ما زلنا نعاني من عدم تطبيق
هذه االنظمة بصورة صحيحة ،ما يجعلنا اســفل هرم التطور
التكنولوجي في هذا الجانب.
إ�ن تقديــم خدمات الشــبكة للمســتفيدين بشــكل صحيح من
قبــل الحكومــة ،هــو الهــدف االول لتحصيــل الفائــدة العامــة
بصورتهــا المثاليــة ،فاالتمتــة كنظــام تلقائي ال بــد من تحقيق
فائدتــه الكاملــة لالفراد والمؤسســات بشــكل عــام ،وها نحن
اليوم نرى اننا بعيدون كل البعد عن النجاح بهذا المشروع،
فضال عن اعطاء صورة ســلبية عن هذا النظام بســبب ســوء
اســتخدامه او باالحرى اســتخدام جزء بسيط منه ال نستطيع
أ�ن نقول عنه انه ذو فائدة للمواطنين.
شريان المنظمات
يعتقــد الكـثيــرون أ�ن توفيــر اجهــزة الكـترونيــة حديثــة
مرتبطــة بنظــام ما ،هــو تحقيق االتمتة الصحيحــة والحقيقية
لالســتفادة القصــوى من هذه الوســائل ،فمنــذ دخول اجهزة
الهاتــف الذكية منذ عــام  2004للبلد ،اضافة الى انتظار دام
لثــاث ســنوات بعدهــا لدخــول الشــبكة العنكبوتيــة ،وكبلــد
مت�خــر فــي هذه الثــورة المعلوماتية وانظمتهــا التكنولوجية،
أ
كان البــد مــن ايجاد طريقة لتحســين اداء شــؤون الموظفين
فــي الحكومــة وبالتالــي تقديــم خدمــة جيــدة لمواطنيهــا عــن
طريق اتمتة انظمتها.
الخبيــر التقنــي تحســين الشــمري اكــد بــان تجربتــه خــارج
البــاد ،اعطتــه صــورة كاملة لفوائد االتمتة ،مــا جعله يصفها
بـ(شــريان المنظمــات) لمــا تقدمــه مــن تســهيالت للمواطــن،
واضــاف "ترتبــط المؤسســات الحكوميــة ارتباطـ ًـا مباشـ ًـرا
بالمواطــن ،وكل مــا تم تقليل المســافة بينهما صارت الحياة
اســهل ،وذلك ســيتحقق عندما يكون تقديم جميع الخدمات
بكـفاءة وجودة ويسر وفعالية.
الشــمري بين أ�نه مع ظهور الوســائل الحديثة والمتطورة في
ظل العولمة والتجارة واالدارات االلكـترونية ،كان ال بد من
التوجــه نحــو اســاليب يكــون االنتــاج فيــه مرافقـ ًـا لمعطيات
تختلــف عمــا كان قبــل ظهــور هــذه االدوات ،فاصبــح مــن
الســهولة علــى المواطــن أ�ن يقلص زياراته لدوائــر الدولة من
خــال هــذه االنظمــة ،منوهـ ًـا بـ أـ�ن كل شــيء حاليـ ًـا موجــود
عبــر الهاتــف الذكــي الذي يحــوي خدمة االنترنــت ،فضال عن
البرامــج الخدميــة التــي توفرهــا المؤسســات للمواطنين على
مدار  24ساعة في اليوم لخدمتهم بصورة كاملة.
ويتحســر الشــمري كما الكـثيــر من العراقيين علــى عدم توفر
هــذه الوســائل ،واذا توفــرت فهــي ال تعمــل كمــا يجــب ،ان
االنظمــة االلكـترونيــة وادواتهــا وســائل تختصــر للمواطــن ما
يواجهه من صعوبات في اكمال معامالته الحكومية.
اقتصاد واختصار
لــم يتوقــف االمــر عنــد توفيــر بيئــة الكـترونية حقيقيــة هدفها
تســهيل المهــام ،بــل اتجهــت العديــد مــن الحكومــات الــى
استبدال النظام التقليدي المعتمد على االوراق والموظفين
بنظــام تلقائــي الكـترونــي يربــط المواطــن بالخدمــات التــي
توفرهــا الحكومــة لــه ،نميــر علــي (44عامـ ًـا) يؤكــد أ�ن العمــل

بنظــام اتمتــة صحيــح هــو اختصــار لوقــت الطرفيــن ،فضــا
عــن ســرعة االجابــة والدقــة التي ترافقهــا ،وعــدم الحاجة الى
المراجعة من اجل عرض الطلب وانتظار االجوبة.
ـدا بالمقارنة
واضــاف علــي أ�ن نظام الدوائر آالن بات سـ ً
ـيائ جـ ً
مع االيام السابقة ،لهذا يجب استثمار التكنولوجيا بصورتها
المتكاملة من خالل السير على خطى الدول المتقدمة ،واذا
نجحنــا بذلــك فهــذا يوصلنا الى الكـثير مــن جوانب االقتصاد
واالختصــار ،منهــا ايصــال المراســات التقليديــة الــى حدهــا
االدنى خارج وداخل الدائرة ،وبالتالي ايجادها بســهولة من
ـترونيا ،وهذا يؤدي بالتالــي الى االقتصاد
خــال ارشــفتها الك ً
أب�ماكــن الخــزن ،واالهــم مــن ذلــك هــو توحيــد المعامــات
بسهولة ويسر وجودة.
نهاية الطوابير
مرنا للوصــول الى الفائدة
ـياقا
ـ
س
يعطي
ن
�
علي
يحــاول نميــر أ
ً ً
العظيمــة مــن نظــام االتمتــة الــذي تعمــل بــه الــدول منــذ
ســنوات ،اذ مــا أ�ن تدخل لدولة اجنبيــة اال وتجد المزايا التي
ترافــق حملك لجهــاز الهاتــف المحمول وتطبيقاتــه الخدمية
المتنوعــة ،رعــد ناصــر( 36عامـ ًـا) هــو االخــر قــد لمــس هــذه
الفائــدة عندمــا وصــل الــى احــد المطــارات وقــد وجــد حقيبة
الســفر قــد اتلفــت ،حينها اســتعمل خبرته كمســافر مســتمر،
ففتح متصفح هاتفه ليبحث عن اقرب مكان لبيع الحقائب،
وقــد نــال مــراده بذلــك بســرعة وســهولة ،يقــول ناصــر "مــاذا
لــو اســتثمرت الحكومة هــذه الخاصية في دوائرهــا الخدمية،
أك�ن تكــون وزارة الكهرباء ،فموقــع الكـتروني رصين يجعلها
يدويا،
تتخلــص مــن كميــة المعامــات التــي تنجزهــا كل يــوم ً
او حتــى مسـ أـ�لة الشــكاوى او الجباية وغيرها مــن االمور التي
ســتختصرها لهــم هــذه الوســائل ،وكل ذلــك فقــط بموقــع
فضال
الكـترونــي رصيــن وعامل يجيــد اســتخدامه وتحديثه"ً .
عــن هــذه المواقــع التي ال بد لكل دائــرة حكومية العمل بها،
كان ال بــد مــن التوجيــه الدعائــي لهــذه البرامــج التــي ســتحل
محــل االوراق وزخــم المواطنيــن والطوابيــر اليوميــة التــي
تعانــي منها المؤسســات الحكوميــة ،فناصر قد عانى اكـثر من
مــرة مــن عدم معرفته لمكان دفــع جباية الطاقة الكهربائية،
لذلــك فـ إـ�ن هــذه المواقــع والبرامــج هــي الوحيــدة القــادرة

علــى تســهيل مهمتــه والمواطنيــن وبالتالــي تســهيل عمــل
المؤسسات.
أ�نظمة المعالجة
وبينمــا تثيــر النظــم التقليدية للحكومة ودوائرهــا العديد من
المشــكالت ،اسســت العديــد من الــدول وســائل تكنولوجية
مهمتهــا وضع حلــول ومعالجات فورية اذا واجهتها مشــكلة،
ان التخلــص مــن العقبــات هنا يكون بشــكل ســريع ودقيق،
فمــن اســترجاع الملفــات والوثائــق المهمــة عــن طريــق هذه
االنظمــة الــى ارشــفة هــذه الوثائــق الكـترونيــا ،وحتــى عــرض
البيانات الرقمية واالحصائيات بصورة سريعة وفورية.
ســلوان عادل الموظف في احدى دوائر الدولة والذي يعاني
يوميا ،بســبب بحثه المســتمر عــن الوثائق
مــن عملــه الشــاق ً
والملفــات التــي تتكدس في غرف االرشــيف ،يبين انه " ال بد
من وجود بديل حقيقي لمعاناتي اليومية التي تحدث بسبب
اسلوب االرشفة التقليدي ،اذ ان بذلك سيتم تقليل توقفات
العمل النسياب البيانات الكـترونيا وبصورة سهلة.
مواقع مهملة
ومــا زالــت العديد مــن الدوائر تطلــق الحجج واالعــذار لعدم
العمــل بنظــام االتمتــة ،فبعضهــا تقــول ان تكلفــة االجهــزة
االلكـترونية الباهظة هي السبب بعدم استخدامنا لها والتزام
العمــل بادواتهــا المتعددة ،والبعض آالخر يعزو ســبب عدم
االســتخدام الــى عــدم وجــود وعــي للمســؤولين بنظــام اتمتــة
المكاتــب ودورهــا فــي تنظيــم وتطويــر مهامهــا واعمالهــا ،اما
بشــكل عام فســوء خدمة االنترنت وتكلفة االشــتراك به هما
السببان اللذان اعتاد الكـثيرون التمسك بهما.
حيــدر والــي ( 32عامـ ًـا) هــو االخــر قــد وضــع االســباب التــي
تمنعنا من العمل بهذه االنظمة وقال" :ان توقف االتصاالت
هو الخطر الكبير الذي يهدد اعمالنا ما ان اعتمدنا على نظام
االتمتة فيها ،فضال عن سوء خدمات الطاقة الكهربائية التي
جدا من احالل
هي االساس بعمل هذه آالالت" .والي خائف ً
التكنولوجيــا وانظمتهــا محــل وظائفهــم وبالتالــي االســتغناء
عنهــم فــي المســتقبل القريب.امــا المواطــن عمــر العــزاوي
( 44عامـ ًـا) فيبيــن ان الســبب الرئيــس في عــدم تطبيق هذه
الوســائل التــي هدفهــا تســهيل مهــام المواطنيــن فــي دوائــر

الدولة هو اهمالهم لهذه االنظمة ووســائلها المتعددة ،ويؤكد
" انك ما ان تدخل الى موقع رســمي اال وتجد ان هذا الموقع
فالهمال
غيــر رصيــن ،ويفتقد الى المتابعة من قبل الدائرة ،إ
واضــح فــي هــذه المواقــع التــي مــن مهامهــا تســهيل امــور
المواطنيــن ،اال ان مــا ال تعرفــه المؤسســات ان هذه المواقع
لهــا اهميتهــا فــي توفيــر وانجــاز واجباتهــا نحــو المواطــن".
العــزاوي اشــار الــى أ�ن هــذه المواقــع يجــب أ�ن تحتــوي علــى
موقــع الدائــرة وفروعهــا ،اضافــة الــى توفيــر نظــام شــكاوى
الكـترونــي ،واالخبــار يجــب تحديثهــا بســرعة ،وربطهــا عــن
طريــق البريــد االلكـترونــي الخــاص بالمواطــن وبهــذا تتحقق
االهــداف لكال الطرفين بصورة صحيحة وســريعة.ان اعتماد
خط�
العديــد من االفراد على مواقــع التواصل االجتماعي هو أ
جســيم ،اذ مــا اردنــا مواكبة الــدول المتطورة التي تســتخدم
هــذه االنظمــة ،فضــا عــن االميــة االلكـترونية التي لــم تعالج
الــى االن ،والتــي كان مــن الممكــن أ�ن نســتفيد منهــا في زمن
االوبئة الذي يحتم علينا العمل بوســائل تغنينا عن التقارب
االجتماعــي ،لذلــك ال بــد مــن التوجــه نحــو هــذه االدوات
واستخدامها باقصى وافضل صورة.
نظم َّ
يدوية
ومــن خــال توســيع مديــات العمــل باالنظمــة االلكـترونيــة
واســاليب االتمتة المتعددة ،يتم بذلك االستغناء عن النظم
التقليديــة التــي ال حصــر لهــا ،ومنها نظــام الملفــات والوثائق
واالرشــفة والســجالت والبطاقــات ونظــام تحديــد اوقــات
دخول العاملين بطرقه التقليدية ،فوجود اجهزة الكـترونية
متطــورة تحــل محــل هــذه االنظمــة بــات متوفــرا وســهل
االســتخدام ،ومثــال علــى ذلــك نظــام البصمــة التواجديــة،
وتطورهــا نحــو نظــام التعــرف علــى الوجــه والعيــن ،ولكــن
تبقــى هنــاك مشــكالت تواجه هذه المؤسســات بســبب طرح
الســوق للعديــد مــن االجهــزة بانواعهــا المتعــددة ،فضال عن
التكاليــف التــي يرافقهــا عــدم معرفة االجدر منهــا في تحقيق
نظــام مؤتمــت يحقق النتائج التي تصبو اليها المؤسســة وبما
يخدمهــا وموظفيهــا فــي االســتغناء عــن االنظمــة التقليديــة
التــي تســتنزف الوقــت وااليــدي العاملــة والمــواد المصاحبة
للعمال المقدمة للمواطنين.
أ
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ترتيب هدافي الدوري اإليطالي بعد نهاية الجولة الـ26
دار السالم /وكاالت
رغــم صيــام نجــم يوفنتــوس كريســتيانو رونالــدو عــن
التســجيل فــي المرحلــة ال ــ 26مــن الــدوري إاليطالــي،
خالل مواجهة التسيو ،إ�ال انه مستمر في صدارة هدافي
الــدوري .ولــم يكن المهاجم البرتغالــي هو الوحيد الذي
لــم يهــز الشــباك فــي هــذه المرحلــة ،فكذلــك لــم يفعــل
روميلــو لوكاكــو ،العــب إ�نتــر ميــان أ�مــام أ�تاالنتــا ،الذي
يحتل وصافة الترتيب.
فيمــا غــاب الســويدي زالتــان إ�براهيموفيتش عــن فريقه
ميالن أ�مام هيالس فيرونا ،بداعي إالصابة.
وت�لــق العــب نابولــي لورينــزو إ�نســيني ،بعــد تســجيله
أ

كلوب عن تبديل صالح :أنا من يتخذ القرارات
دار السالم /وكاالت
لم يقــدم مدرب ليفربــول ،يورجن
كلــوب ،إ�جابــات واضحــة حــول
أ�داء فريقــه الضعيــف فــي المباراة
التي خســرها  1-0علــى أ�رضه أ�مام
تشيلسي ،مساء الخميس الماضي،
فــي إ�طــار الجولــة  29مــن عمــر
البريميرليج.
وقال كلوب في تصريحات لشــبكة
ســكاي سبورتس "الجودة الفردية
لمونــت فــي تلــك اللحظــة صنعت
الفــارق ،كانــت مبــاراة متقاربــة،
الفريقان عمال للفوز".
هدفا لم يحتسب
أو�ضاف "ســجلوا ً
لوجــود تســلل ،فــي الشــوط الثاني
كانت هناك هجمة مضادة أ�خرى،
حظينــا بفرصــة رائعــة لماني وعدة
فــرص لــم نتمكــن خاللهــا مــن

التسجيل".
وتابــع "عليــك أ�ن تدافــع بشــكل
مختلــف ،لــم نقــم بعمــل جيــد فــي
هــذه الناحيــة ،يجب وضــع العديد
مــن أالمــور هنــاك بعيــن االعتبار،
فــي النهايــة تلقينــا هدفــا واحــدا،
الخط� في تلك اللحظة".
ارتكبنا أ
وعــن تبديل محمد صالح بعد ربع

ســاعة علــى بدايــة الشــوط الثانــي،
ـيقانا
علــق كلــوب أ"�شــركت سـ ً
وك�نــه يعاني
منتعشــة ،صــاح بدا أ
قليل ،لعب الكـثير من المباريات،
ً
كان يمكننــي إ�خــراج مانــي أ�و
فيرمينو ،هذا واضح ،لكن في تلك
اللحظــة بــدا أو�ن صــاح هــو الذي
سيخرج".

وفــي تصريحــات أ�خــرى لهيئــة
إالذاعــة البريطانيــة ،قــال كلــوب
عــن تبديــل صــاح "فــي تلــك
وك�نــه يعانــي مــن
اللحظــة بــدا أ
ً
حــدة اللقــاء ،لــم أ�كــن راغبــا فــي
المخاطــرة ،أالمــر على ما يــرام ،أ�نا
من يتخذ القرارات التي أ�عتقد أ�نها
مناسبة في حينها".

حضور  % 30من سعة المالعب بكوبا أميركا
دار السالم /متابعة
َّ
كشــف وزيــر الرياضــة الكولومبي عــن أ�ن بالده
وهــي احــدى دولتيــن ،إ�لــى جانــب االرجنتيــن
ستســتضيف أك�س أ�ميركا الجنوبية لكرة القدم
(كوبــا اميــركا) ،ستســمح بحضــور جماهيــري
بنســبة  30في المئة من سعة المالعب بسبب
تداعيات فيروس كورونا.
وقــال ارنســتو لوســينا لراديــو “كاراكــول”“ :ال
معنــى إلقامــة كوبــا اميــركا مــن دون جمهــور.
نحــن فــي صــدد العمــل علــى البروتوكــول
الصحي للســماح بنسبة  30في المئة من سعة
المالعــب» .قــد ترتفــع هــذه النســبة اذا ســارت
خطــة كولومبيــا فــي التلقيــح بحســب البرنامج
الموضــوع لهــا وفــي حــال تراجعــت نســبة
االصابات .حتى يومنا ،تلقى  149الف شــخص
جرعــة اللقــاح مــن اصــل  35مليون نســمة هو
عدد سكان كولومبيا.
وتقــام كوبــا اميــركا التــي أت�جلــت مــن العــام

الماضــي بســبب جائحــة كوفيــد 19 -فــي
الفتــرة مــن  11حزيــران الــى العاشــر مــن تموز
المقبليــن ،وهــي المــرة االولــى التــي تقــام فــي

دولتيــن .واقفلــت المالعــب الرياضيــة فــي
كولومبيا امام الجمهور منذ اذار الماضي.

هدفين أ�مام بولونيا.
فيما يلي ترتيب هدافي الكالتشيو إاليطالي:
•كريستيانو رونالدو ،يوفنتوس 20 ،هدفا.
•روميلو لوكاكو ،إ�نتر ميالن 18 ،هدفا.
•لويس مورييل ،أ�تاالنتا 15 ،هدفا.
•تشيرو إ�يموبيلي ،التسيو 14 ،هدفا.
•زالتان إ�براهيموفيتش ،ميالن 14 ،هدفا.
•لورينزو إ�نسيني ،نابولي 13 ،هدفا.
•الوتارو مارتينيز ،إ�نتر ميالن 13 ،هدفا.
•جواو بيدرو ،كالياري 13 ،هدفا.
أ•�ندريه بيلوتي ،تورينو 11 ،هدفا.

إبراهيموفيتش يكشف عن
مصيره مع ميالن

دار السالم /وكاالت
أ�كــد الســويدي زالتــان إ�براهيموفيتــش
مهاجــم ميــان ،أ�نــه مســتعد للبقــاء فــي
الروسونيري لموسم آ�خر.
وقــال إ�براهيموفيتــش فــي تصريحــات
لقنــاة "راي ســبورت" :أ"�نــا زالتــان ،أ�شــعر
وب�ننــي قائــد ،هــذا الفريــق هو
بالمســؤولية أ

الوحيد الذي جعلني أ�شعر بالسعادة ،أ�ريد
مرشدا".
أ�ن أ�تعلم أو�ن أ�كون ً
أو�ضــاف أ"�ردت أ�ن أ�كــون مــع الفريــق فــي
فيرونــا رغــم إالصابــة ،شــعرت بذلــك مــن
يومــا بدونهــم فهــذا
داخلــي ،عندمــا أ�قضــي ً
يشبه البقاء بدون أ�بنائي".

جدول مباريات الجولة الرابعة
والعشرين لدوري الكرة الممتاز
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األوروبي لإلفتاء :أول رمضان  13نيسان وعيد الفطر  13ايار
للفتاء والبحوث أ�ن أ�ول شــهر رمضان
أ�علنــت أالمانــة العامــة للمجلــس أالوروبي إ
المبــارك ســيكون بـ إـ�ذن هللا تعالى يوم الثالثاء الموافق  13أ�بريــل ،أو�ن أ�ول أ�يام
عيد الفطر المبارك ستكون الخميس الموافق  13مايو.
"الصــل في وجــوب صيام رمضــان هو دخول
أو�كــدت أالمانــة ،فــي بيــان لهــا ،أ�ن أ
ـبقا
ـ
س
م
يخبرنا
العلمي
الفلكي
ـاب
ـ
س
الح
ن
و�
الشــهر و إ�ثبات ذلك بوســيلة قطعية ،أ
ً
وبشكل قطعي عن توقيت الرؤية الصحيحة ،وال يمكن أ�ن يعارض تحققها ،أو�نه
"ص ُومــوا ُلر َؤي ِتــه أو� ْف ِطـ ُـروا ِل ُر َؤيته"
ال عبــرة باختــاف المطالــع؛ لعمــوم الخطابُ :
(متفق عليه) ،وقوله صلى هللا عليه وسلم" :صومكم يوم تصومون ،وفطركم يوم
تفطرون ،أو�ضحاكم يوم تضحون".
وبنــاء علــى ذلــك ،أ�علنــت أالمانة العامــة أ�ن الحســابات الفلكية الدقيقة بالنســبة
لهــال شــهر رمضــان لعــام 1442هـ ـ تؤكــد أ�ن االقتــران ســيكون على الســاعة 02
و 31دقيقة حســب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش )GMTمن يوم إالثنين
 12أ�بريــل الموافــق  30شــعبان 1442ه ــ؛ أ�ي مــا يوافــق الســاعة  05:31حســب
التوقيــت المحلــي لمكــة المكرمــة ،أو�نــه يمكــن رؤيــة الهالل فــي كـثير مــن بلدان
العالم بالعين المجردة ،أ�و بالتلسكوب بعد غروب الشمس.
وعليه أ�كدت أ�نه ســيكون أ�ول شــهر رمضان المبارك لعام  1442إب�ذن هللا تعالى
يوم الثالثاء الموافق  13أ�بريل 2021م.
أ�ما بالنســبة ل ــهالل شــهر شــوال لعام 1442هـ2021 /م ،فذكرت أ�ن الحســابات
الفلكية الدقيقة لهالل شــهر شــوال لعام 1442هـ تؤكد أ�ن االقتران ســيكون على

الســاعة  19:00حســب التوقيــت العالمــي الموحــد (جرينتــش )GMTمــن يــوم
الثالثــاء  11مايــو الموافــق  29رمضــان 1442ه ــ؛ أ�ي مــا يوافــق الســاعة 22:00
حســب التوقيــت المحلــي لمكــة المكرمــة؛ لذا يســتحيل رؤية الهــال بعد غروب
شــمس يــوم الثالثــاء ،ويمكــن رؤيتــه يــوم أالربعــاء  12مايــو بالعين المجــردة في
أ�مريــكا الشــمالية والجــزء الشــمالي مــن أ�مريــكا الجنوبيــة ،وباقــي مناطــق العالــم
بالتليســكوب أو�جهــزة الرصــد ،وبهــذا ســيكون شــهر رمضــان ثالثيــن يومـ ًـا كامــل
العــدة بـ إـ�ذن هللا تعالــى ،وعليــه ســيكون أ�ول شــهر شــوال (عيــد الفطــر المبارك)
لعام 1442هـ إب�ذن هللا تعالى يوم الخميس الموافق  13مايو 2021م.

غرق  14مهاجرا وإنقاذ  139بعد غرق
مركبين قبالة تونس
انتشــل الحــرس الوطنــي البحــري التونســي  14جثــة بينهــا
جثــث أ�ربعــة أ�طفــال ،أو�نقذ  139مهاجــرا الثالثاء بعد غرق
مركبين قبالة صفاقس في شرق تونس.
وقال الناطق باســم الحرس الوطني حســام الدين الجبالي،
إ�ن المهاجريــن الذيــن انطلقــوا ليــا علــى متــن مركبيــن،
غالبيتهــم مــن دول أ�فريقيا جنوب الصحراء وكانوا يحاولون
الوصول بشكل غير قانوني إ�لى أ�وروبا.
وقــال متحــدث الحــرس الوطنــي التونســي حســام الديــن
الجبالي ،إ�ن الوحدة البحرية (تتبع الحرس) انتشــلت جثث
 14مهاجــرا ،هــم  9نســاء و 4أ�طفــال ورجــل ،أو�نقذت 139

أو�هابت أالمانة بالمسلمين التضرع إ�لى هللا لكشف الضر والكربات ،وكل مكروه
وطم�نينة وسكينة.
وسوء عن العالم أ�جمع ،أو�ن يحيا في سالم أ
كمــا دعــت المســلمين إ�لــى أالخــذ بالحيطــة وجميــع إالجــراءات االحترازيــة،
واالستماع إ�لى إ�رشادات المسؤولين على جميع المستويات من مسؤولي الصحة
والمناشــط والتجمعــات والمراكــز والهيــات فــي كل ُقطــر؛ لمــا فيــه ســامتهم،
وتحقيــق المقصــد الشــرعي العظيــم مــن حفــظ النفــس ،كمــا أ�وصت بالعمــل بما
ذهبت إ�ليه المجامع والمجالس الفقهية في هذه الظروف.

ديك رومي غاضب يدمر عيادة أسنان
بعدما شاهد نفسه بمرآة

دمر ديك رومي غاضب عيادة لطبيب أ�سنان في كاليفورنيا ،انتظــار المرضــى ،والتــي كانــت فارغــة لحســن الحــظ فــي
ذلــك الوقــت .واتصــل مكـتب طبيب أالســنان بـ إـ�دارة رعاية
آ�خرين ،إ�ثر غرق قاربين اليوم ،وفق وكالة أالنباء التونسية بعدما شاهد انعكاسه على إ�حدى المرايا في المكان.
وقالت صحف أ�مريكية إ�ن الديك الرومي ،كان يتسكع قرب الحيوانــات التــي ســيطر عاملوهــا فــي النهايــة علــى الديــك
الرسمية.
وبد� بتخريب كل الرومي أو�خرجوه من المكـتب.
ـكان،
ـ
م
ال
اقتحم
مفاجئ
ـكل
ـ
ش
وب
ـادة،
ـ
ي
الع
أ
شــيء أ�مامــه مــن النوافــذ الزجاجية إ�لــى الجدران التــي أ�قدم
على خدشها.
وقالت دونا ماكدونالد ،مديرة عيادة طب أالســنان التي تقع
فــي فيــر أ�وكــس بواليــة كاليفورنيــا ،إ�نهــا شــعرت بـ أـ�ن ســيارة
اصطدمــت بالعيــادة مــن شــدة الصوت الــذي ســببه اقتحام
الديك الرومي.
أو�وضحــت ماكدونالــد أ�نهــا وجــدت الطائــر عالقــا فــي منطقة

