تحقيقات وحوارات

من االقليم

االخيرة

مالعب

العمــل الكوردســتانية تعلــن إعفــاء بنســبة

َّ
َّ
االلكترونيــة والجهــل األبجــدي
األميــة

رغــم فــوز فريقــه ..رامــوس غاضــب بعــد

بريطانيــا تطبــق فكرة جــواز ســفر كورونا

 ٪50من الغرامات

وجهان لعملة واحدة

مباراة ريال مدريد وليفربول

بشكل مؤقت

04

عراقية ..سياسية ..عامة
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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

للمــرة الثانيــة ..القمة الثالثية تتأجل بســبب
الظروف األمنية في األردن

دار السالم /بغداد

اعلنــت المتحــدث باســم مجلــس الــوزراء ،أت�جيــل القمــة الثالثيــة
ببغداد التي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس.
أو�علــن المتحــدث باســم مجلــس الــوزراء حســن ناظــم ،عــن أ�ســباب
ت�جيــل عقــد القمــة الثالثيــة قائــا :إنــه تقـ َّـرر ت�جيــل َّ
القمــة الثالثيــة
أ
أ
ً
علــى خلفيــة الظــروف أالمنية فــي أالردن والتي أ�صبحــت معروفة في

اال

فت
تاحية

بقلم :اياد السامرائي

ال شــك ان مشــاكل العــراق اليــوم ال عــد لهــا وال حصــر ،ولكــن لــكل حكومــة
هــدف يجــب ان يحظــى باالهتمــام االول واالولويــة القصــوى ،اال وهــو ايجــاد
فرص عمل للمواطنين والشباب منهم خاصة.
فــرص العمــل المطلوبــة ال تكــون كموظفيــن واجــراء فــي دوائــر الدولــة التــي
تعانــي مــن تضخــم في عمالتها وســيادة البطالة المقنعة ،بــل كعناصر منتجة
فــي قطاعــات مختلفــة ضمــن خطــة وطنيــة شــاملة تســتهدف المحافظــات
فقرا وحاجة .
والمناطق االشد ً
كانــت وزارة التخطيــط فــي الحكومــة الســابقة قــد اعــدت مشــروعا لتشــغيل
مت�خـ ًـرا بعــض الشــيء اال اننــا اليوم لم نعد نســمع عن ذلك
الشــباب وان اتــى أ
شيائ!
ً

اإلعالم ،مضيفا ان العراق يقدر هذه الظروف عندما دخل بالشراكة
الت�جيــل جــاء بســبب مــا
الثالثيــة مــع أالردن ومصــر ،الفتـ ًـا الــى ان أ
حدث في االردن.
ـيرا الــى أ�ن
وتابــع ان العــراق يقــف مــع اســتقرار االردن وامنــه ،مشـ ً
اساسيا للعراق ضمن هذا المشروع وكذلك
شريكا
ً
االردن اصبحت ً
مصــر العربيــة ،وان كل مــن يهــدد امــن واســتقرار االردن ســيعتبر

تهديدا التفاقياتنا وامننا واستقرارنا.
ً
يذكــر ان هــذه هــي المــرة الثانيــة التــي يتــم فيهــا أت�جيــل عقــد القمــة
الثالثيــة بيــن العــراق ومصــر واالردن فــي بغــداد ،حيث تــم أت�جيلها
اول مــرة بعــد اعــان رئيــس مجلس الــوزراء مصطفــى الكاظمي ،في
تضامنا مع حادثة تصادم قطارين في مصر والذي
 26اذار ،2021
ً
أ�دى الى مقتل واصابة العشرات من المواطنين.

مفتاح الحل لمشكلة العراق
ايرادات العراق النفطية تحســنت بعض الشــيء ،ولكن ال ينبغي ان يتحول المسؤولية تجاهلها.
ذلك الى ارتخاء وتوسع في االنفاق التشغيلي ،بل يجب ان يتوجه لمعالجة
البطالة عبر ايجاد فرص عمل انتاجية تتعاون فيها كل مؤسسات الدولة .
لقد كان االســتثمار الواســع هو مفتاح االنتعاش االقتصادي لكـثير من الدول
وفــي مقدمتهــا الصيــن واليــوم تتبعهــا دول عــدة كالهنــد وفيتنــام وبنغــادش
وإندونيسيا واخرين ،وفي ذلك عبرة لمن يخطط القتصاد العراق .
ال ينبغــي للدولــة نســيان المطالــب الملحــة بحجــة االنشــغال بالمشــاريع
االســتراتيجية والتــي هــي ال شــك مهمــة جـ ًـدا ولكن نحن امــام اولويات ووضع
على حافة االنفجار ،ومقدماته تتمثل بالتظاهرات التي لم تتوقف على الرغم
مــن تغييــر الحكومــة ..وفــي ذلــك داللــة واضحة ومهمــة ال ينبغي لمن يتســنم
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الم َ
رئيس الجمهورية يدعو لعودة ُ
هَّجرين
اإليزيديين الى مناطقهم وإعمار سنجار

دار السالم /بغداد
َّ
ُ
دعا رئيس الجمهورية برهم صالح ،الى عودة الم َهجرين إاليزيديين لمناطقهم.
وقال المكـتب االعالمي لرئيس الجمهورية في بيان صحفي ،ان "رئيس الجمهورية
برهم صالح استقبل ،في قصر السالم ببغداد ،وفد المجلس االيزيدي في سنجار"،
والنســانية
مبينــا انــه "جرى خــال اللقاء بحث مجمــل أالوضاع أالمنية والخدمية إ
الت�كيد على ضــرورة اتخاذ
فــي ســنجار والعراقيــل التــي تواجــه أ�هلها ،حيــث جــرى أ
إالجراءات الكـفيلة لتحقيق أالمن واالستقرار في المدينة".
وبحســب البيــان ،أ� ّكد رئيس الجمهورية أ"�هميــة أت�مين متطلبات عودة طوعية آ�منة
وكريمــة للمهجريــن والمهاجريــن مــن إاليزيدييــن الذيــن أ�جبرتهــم ظــروف إالرهاب
والدارية
على الهجرة والتهجير" ،مشــددا على "ضرورة تجاوز العراقيل السياســية إ
التي تمنع إ�نصاف ذوي الضحايا ،والعمل على تنظيم إالدارة في ســنجار باالســتناد
علــى إ�رادة اهلهــا ،و إ�بعادها عن الصراعات السياســية ،و إ�عمار المدينة وتعزيز أ�منها
واستقرارها وتقديم المساعدات المادیة والخدمات أالساسية".

الصحة تعلن فتح باب التقديم للدراسات
العليا داخل العراق للعام 2022 – 2021
دار السالم /بغداد
أ�علنت وزارة الصحة والبيئة ،عن فتح باب التقديم للدراســات
العليا (الدبلوم العالي ،الماجستير  ،الدكـتوراه) داخل العراق
للعام الدراسي .2022-2021
دايرة التخطيــط وتنمية الموارد زامل العريبي
أو�فــاد مدير عام ٔ
فــي بيــان صحفــي "باعــداد اليــة للترشــيح مــن قبــل الدوائــر
والمتضمنة تشكيل لجنة للدراسات العليا في كل دائرة صحة
تصــادق علــى اســتمارات الترشــيح وتتحمــل الدائــرة مسـ ٔـوولية
دقــة المعلومــات الموجــودة فــي االســتمارة ويتــم تزويــد دائــرة

التخطيــط فــي الــوزارة بطلبــات الراغبيــن باكمــال
الدراســة عــن طريــق البوابــة االلكـترونيــة فــي تلــك
الدواير وضمن الســقف الزمني المحدد نهاية الدوام
ٔ
الرسمي ليوم االحد الموافق ."2021/5/2
وقال العريبي إ�ن "المتقدم للدراسات العليا اليحق
له الدخول الى االمتحان التنافسي اال بعد الحصول
علــى عدم ممانعة الوزارة – دائرة التخطيط وتنمية
الموارد حصرا وبخالفة يعتبر القبول الغيا".

الصحة تسجل أعلى حصيلة إصابات

يومية بكورونا منذ تفشي الوباء
دار السالم /بغداد
أ�علنــت وزارة الصحــة
والبيئــة ،تســجيل أ�علــى
حصيلــة إ�صابــات يوميــة
بكورونا منذ تفشي الوباء.
الــوزارة قالــت فــي بيــان
صحفــي ،ان "مختبراتهــا
ســجلت  8331إ�صابــة
جديــدة ،و 37حالــة وفــاة
و 5020حالة شفاء".
أو�شــارت الــوزارة إ�لــى أ�ن
"عــدد الملقحيــن خــال
يــوم االربعــاء ،بلــغ 8525
مواطنا".

وزير الخارجية :نتطلع الى تعزيز
العالقات مع واشنطن على كافة الصعد
دار السالم /بغداد
وصــف وزيــر الخارجية فؤاد حســين
الحــوار االســتراتيجي مــع الواليــات
المتحدة بانه بالغ االهمية.
ونشــر موقــع وزارة الخارجيــة نقــا
عــن الوزيــر بالقــول :ان الحــوار
االســتراتيجي مــع واشــنطن فــي
المرحلـ ِـة الثالثــة منــه ،يحظــى
ّ
العراقيــة ،ومــن
باهتمــام الحكومــة
نتطلـ ُـع إ�لــى تعزيــز العالقــات
خاللــه ّ
ذات االهتمــام المشــترك وعلــى
ّ
جمهوريــة العراق
الص ُعــد بيــن
كافــة ُ
ّ
والواليات المتحدة أالمريكية.
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القبض على متهمين بترويج الدوالر
المزيف وآخر بحوزته قنابل
دار السالم /بغداد
أ�علنت وكالة الوزارة لشــؤون الشرطة في وزارة
الداخليــة ،القبــض علــى متهميــن بترويــج عملــة
الــدوالر المزيــف آو�خــر بحوزته قنابــل يدوية في
العاصمة بغداد.
وذكــرت الوكالــة فــي بيان صحفــي ،أ�ن “قوة من
مكـتــب مكافحــة إ�جــرام أالعظميــة تمكنــت من
إ�لقــاء القبــض علــى متهـ ٍـم يــروم بترويــج مبالــغ
مزورة من فئة الدوالر االمريكي”.
وفي سياق متصل ،اعلنت وكالة شؤون الشرطة

فــي بيــان لهــا أ�ن “مفــارز مكـتب مكافحــة اجرام
القــدس أ�لقــت القبــض علــى متهم أ�خــر قد ضبط
بحوزتــه قنابــل يدوية عــدد ( )٢وخمســة أ�كياس
صغيــرة تحتــوي على مادة الكريســتال المخدرة
ومســدس صوتــي محــور وميــزان لــوزن مــادة
الكريســتال عــدد ( )2و دراجــات ناريــة مفصخه
بعــض اجزائهــا عــدد ( )4فــي منطقــة الشيشــان
شمال شرقي بغداد”.
وتابــع البيــان أ�ن الوكالــة “دونت اقــوال المتهم
ابتدائيـ ًـا وقضائيـ ًـا واعتــرف صراحـ ًـة لقيامــه

بالمتاجــرة وتعاطــي مــادة الكريســتال أو�ن
حملـ ِـه لهــذه الرمانــات كان ينــوي تفجيرهــا
علــى القــوات أالمنيــة وان الدراجــات الناريــه
التــي ضبطــت بحوزتــه كانــت مســروقه مــن
قبل اشــخاص اخرين يقومون بجلبها لغرض
اســتبدالها بمــادة الكرســتال المخــدره حيث
قــرر قاضــي التحقيــق توقيــف المتهــم وفــق
المــواد القانونية (  28مخدرات  24 .أ�ســلحة
 ) 344 ، 461 ،مــن قانــون العقوبــات لينــال
جزائه العادل”.

وزارة الزراعة تعلن بدالت ايجار االراضي

الدفاع المدني يخمد حريقا

الزراعية بالدينار للدونم الواحد

داخل مستشفى في النجف

دار السالم /بغداد
قالــت وزارة الزراعــة ،انه بنـ ًـاء على
مــا عرضــه وزيــر الزراعــة ،المهندس
محمــد الخفاجــي ،اليــوم الثالثــاء،
خــال جلســة مجلس الــوزراء اقرار
توصيــات اللجنــة المؤلفة فــي وزارة
الزراعــة ،بشـ أـ�ن تخفيــض بــدالت
ايجــار االراضــي الزراعيــة بالدينــار
للدونــم الواحــد ،كخــط شــروع عند
االعــان بالمزايــدة العلنيــة ،لتكون
كالتالي:
 .1االراضي المروية:
أ� .المستصلحة كليا ( )7000دينار.

ب .المســتصلحة جزئيــا ( )5000أ� .فيها آ�بار ( )1000دينار.
ب .ال يوجد فيها آ�بار ( )500دينار.
دينار.
ج ــ .غيــر المســتصلحة ()8000
ثانيــا :يجــري احتســاب بــدالت
دينار.
د .ضفــاف االنهــار (شــواطئ) االيجــار علــى المســاحة الداخلــة في
الخطــة الزراعيــة ،وال يجـ ِـر اســتيفاء
( )8000دينار.
بــدالت االيجــار عن المســاحات غير
 .2االراضي الديمية:
أ� .مضمونة االمطار ( )7000دينار .المشــمولة بالخطــة الزراعيــة وغيــر
ب .شــبه مضمونة االمطار ( )4000المستغلة فعليا ،أبت�ييد من الجهات
الفنيــة المعنيــة فــي المديريــات
دينار.
ج ــ .غيــر مضمونــة االمطــار ( )500الزراعية في المحافظات.
دينار.
 .3االراضي الصحراوية:

دار السالم /بغداد
تمكنــت فرق الدفــاع المدني في
محافظــة النجــف ،مــن التدخــل
والســيطرة علــى حــادث حريــق
اندلــع داخــل ردهــات الشــفاء
لمصابــي كورونــا فــي الطابــق
أالول بمستشفى الحكيم.
وبينــت المديريــة ،إ�ن “الفــرق
تمكنــت مــن إ�خــاء جميــع

المصابيــن مــن داخــل ردهــات
المستشــفى وطوقــت النيــران
واخمــدت الحريق دون تســجيل

خســائر بشــرية مــع تحجيــم
أالضرار المادية

اشتباكات مسلحة داخل دائرة
تعويضات نينوى

واشــارت بعــض صفحات التواصــل االجتماعي
دار السالم /بغداد
اظهــر تســجيل فيديــو انتشــر علــى وســائل الــى وقــوع إ�صابات بيــن المدنيين ولم يتســنى
التواصل االجتماعي ،وقوع اشتباكات مسلحة التثبــت حتــى االن مــن مصــدر رســمي حول ما
جرى.
داخل دائرة تعويضات نينوى.
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من االقليم
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إقليم كوردستان :ال يمكن اعادة فتح ابواب
المدارس مع ارتفاع اإلصابات بكورونا
دار السالم /أ�ربيل
أ�كدت لجنة التربية والتعليم في برلمان كوردســتان يوم
أالربعــاء عــدم إ�مكانيــة اســتئناف الــدوام الحضــوري فــي
المــدارس فــي ظل تزايد عــدد إالصابات بفيــروس كورونا
في إ�قليم كوردستان.
وقــال رئيــس اللجنــة عبــد الســام دولمــري فــي مؤتمــر
صحفــي عقــده فــي البرلمــان ،انــه معلــوم لــدى الجميــع
أب�نــه فــي الوقــت الراهــن ،و بســبب التصاعــد الكبيــر فــي
أ�عــداد المصابيــن بفيــروس كورونا من غيــر الممكن فتح

أ�بــواب المــدارس أ�مام الطلبة والمعلمين والتدريســيين،
مردفــا بالقــول انه "ال يوجد أ�حد مســتعد أب�ن يحمل هذه
المسؤولية الكبيرة على عاتقه و أ�ن يجازف بحياة الطلبة
والتدريسيين".
أو�ردف "ال نؤيــد الدراســة االلكـترونيــة الننــا ال نســتطيع
تحقيــق العدالة في الدراســة بنســبة  ،" %100مســتدركا
القــول " إ�ذا لــم يكــن هنــاك أ�ي مخــرج آ�خر فمما ال شــك
فيــه فـ إـ�ن العمليــة التعليميــة ستســتمر عبــر الدراســة
االلكـترونية".

العمل الكوردستانية تعلن إعفاء بنسبة  ٪50من الغرامات
دار السالم /اربيل
اعلنــت وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة فــي
حكومــة اقليم كوردســتان ،اليوم الثالثاء ،انه بناء
علــى قرار مجلس ادارة صنــدوق التقاعد والضمان
االجتماعــي فقــد قــررت الــوزارة اعفــاء  %50مــن
ديونها.
وجــاء فــي بيــان للــوزارة ،انه "اســتنادا الــى الفقرة
(سابعا) من محضر الجلسة ( )123لمجلس ادارة
صنــدوق التقاعــد والضمــان االجتماعــي للعمــال،
فقــد تقــرر تخفيــض مبالــغ غرامــات أت�خيــر ايــداع

مبالــغ االشــتراك بنســبة  50فــي المئــة بشــرط أ�ن
يقوم صاحب العمل للفترة من  1حزيران المقبل
ولغايــة  1تشــرين الثانــي المقبــل بمراجعة مديرية
الضمــان االجتماعــي للعمل فــي المحافظات لدفع
مبالــغ االشــتراك وارجــاع الديــون نقــدا بدفعــة
واحــدة" .واضــاف البيــان ان "االشــخاص الذيــن
يشــملهم مضمون هذا البيان لن يتم التقسيط لهم
وكذلــك سيشــمل هــذا القــرار ارباب العمــل الذين
تم تقسيط المبلغ عليهم القساط شهرية اذا دفعوا
المبلغ نقدا خالل المدة المشار اليها اعاله".

كورونا يخطف عالمًا
معروفًا ..والصحة تنعيه
دار السالم /أ�ربيل
نعــت وزارة الصحــة في حكومة
اقليم كوردســتان ،البروفيســور
الدكـتــور طيــب صابــر الطبيــب
المختــص المستشــار فــي مجال
الجراحــة العامــة والتدريســي
الجامعــي فــي كليــة الطــب
والمشرف المســؤول عن برامج
منــح االختصــاص بالبــورد
العربي في مدينة اربيل ،والذي
توفــي نتيجــة تداعيــات االصابــة
بفيروس كورونا المستجد.
وجــاء فــي بيــان لوزيــر الصحــة
ســامان
الكوردســتاني
البرزنجــي ،ان "الراحــل كان
طبيبا مخلصــا ومبادرا ومعروفا
في مستشــفى رزكاري في مدينة

اربيــل وكان ابنــا بــارا وانســانا
عطوفــا ادى خدمتــه الطبيــة
بــكل انتظــام واجــرى االف
العمليــات الجراحيــة وعالــج
المرضى واوصل ومنح الخبرات
لالطباء".
أو�شــار إ�لــى أ�نــه كان "اول

طبيــب كــوردي علــى مســتوى
العــراق نــال شــرف الحصــول
علــى عنــوان الخبيــر الدولــي من
المملكــة المتحــدة البريطانيــة
لمنــح االختصــاص الطبــي
لطلبة الطــب الدولي في الكلية
الملكية البريطانية".

العثور على جثة شاب قرب
حديقة عامة في دهوك

دار السالم /دهوك
أ�علنــت مديرية شــرطة محافظة دهوك
بالعثــور علــى جثــة شــاب قــرب حديقة
عامة في مركز المدينة.
ووفقــا لبيان صادر عن الشــرطة ،إف�نها
عثــرت علــى جثــة شــاب قــرب حديقــة
"دياري" في منطقة "سرهلدان".
أو�وضح البيان ان الشرطة تمكنت من
التعــرف على هوية الشــاب فيما لم تتم
مالحظة أ�ي آ�ثار كدمات على الجثة.
وذكــر أ�ن الشــاب المتوفــى كان يعانــي
مــن مــرض الصــرع ويعمــل فــي أ�حــد
المطاعم.
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تقـــاريـــــــر

برامج َّ
وطنية لتطوير وزيادة

5

اإلنتاج الحيواني والنباتي

دار السالم /بغداد /متابعة
للتقنيــات الحديثــة آ�ثــار ايجابيــة متعــددة عنــد
اســتخدامها لتطويــر القطــاع الزراعــي ،ومنهــا
تقنيــات الطاقــة النووية التي تحســن تــوازن التربة
والميــاه ،مــا يــؤدي إ�لــى زيــادة إ�نتــاج المحاصيــل،
وبالتالــي تلبيــة االحتياجــات الســكانية المتزايــدة
ليــس فــي العــراق وحســب بــل فــي جميــع انحــاء
العالم ،وال تزال التقنيات الجديدة تقدم إ�سهامات
إ�نســانية كبيرة في جودة حياتنا ،وتطبيقها يســاعد
فــي تطويــر وزيــادة أ�صنــاف المحاصيــل والثــروة
الحيوانية.
تطوير الزراعة
تحدث الدكـتور مهدي ســهر الجبــوري وكيل وزارة
الزراعــة عــن تطوير القطاع الزراعــي عبر التقنيات
الحديثــة قائــا" :يرتبــط القطــاع الزراعــي بقــوت
المواطنيــن ،لذلــك تعمــل الحكومــات بمختلــف
انظمتهــا االقتصاديــة لتوفيــر االمــن الغذائــي،
وعملــت الــوزارة عبــر سلســلة مــن االجــراءات
بالتعاون مع الوزارات المعنية والجهات الرســمية
الطــاق عدة برامــج وطنية لدعم وتطوير ســاالت
االنتــاج الحيوانــي واالصناف الزراعيــة للمحاصيل
المختلفــة ،لكــي ننتــج محاصيــل تتحمــل الجفــاف
وذات انتاجيــة عاليــة ومقاومــة للظــروف البيئيــة
الصعبــة ،ومــن اهــم البرامــج التــي اطلقــت تنميــة
انتــاج الحنطــة عبــر التقنيــات الحديثــة والتــي
تجاوزت زراعتها اكـثر من 2مليون دونم ،وفي هذا
البرنامــج تــم اســتخدام البذور المســندة والتســوية
الليزريــة والعناصــر الصغــرى بــدال مــن االســمدة
الكيميائيــة ومواعيــد الزراعــة والتقنيــات الحديثــة
بالــرش ،لذلــك حصلنــا علــى اعلــى انتــاج للحنطــة
وفــق هــذه البرامــج ،ونســتنبط دائمــا اصنافــا ذات
انتاجيــة عاليــة تتحمــل الظــروف الصعبــة ،لذلــك
كانــت لنــا برامج للرتــب العليــا لمحاصيل الحنطة
والشــعير والــذرة الصفــراء والــرز ،وهــذه البرامــج
جــاءت بالتعاون مع الجهات المعنية والجامعات،
وتــم نشــرها ونقلهــا مــن خــال دائــرة االرشــاد
والتعــاون الزراعــي وتوطينهــا للمزارعيــن ،مــع
العلــم انــه مــن الصعــب أ�ن يتبنــى فالحنــا ويتقبل
التكنولوجيــا الحديثــة ،اال بعــد أ�ن تثبــت نجاحها،
لذلــك فــان التجــارب والمــزارع االرشــادية في كل
المحافظــات و (ايــام الحقــل) التــي تقيمهــا الوزارة
بمختلف دوائرها ،كلها من اجل نقل التكنولوجيا
الحديثة ،وحققنا من خاللها وفرة بانتاج الحنطة،
اذ وصــل الــى اكـثــر من  450الف طــن من البذور،
وقــد فاقــت حاجــة العــراق ،وهــي رتــب بمختلــف

االصنــاف ،منهــا رتــب االســاس ،وســابقا كانــت
تســتورد مــن الخــارج وخالل الســنتين االخيرتين
حققنــا الكـثيــر مــن انتــاج رتــب البــذور العليا وتم
توزيعهــا بيــن المزارعيــن باســعار مدعومــة تصــل
الــى  % 70مــن هــذه االصنــاف والهــدف هــو نشــر
انتــاج هــذه البــذور ذات االنتاجيــة العالية ،خاصة
ان مزارعنــا يحتفــظ بالبــذور اثنــاء الحصــاد ،لكنها
تفقد الكـثير من حيويتها ،وبالتالي تقل انتاجيتها،
لذلــك لدينا دائرة فحص وتوثيق البذور المســتلمة
من قبل المزارعين ،وهناك كشــوفات على منتجي
البــذور فــي المحافظــات ،ويتــم منحهــم الشــهادة
وعلــى ضوئهــا تحــدد االســعار ويتــم اســتالمها مــن
قبــل الشــركة العراقيــة النتاج البذور وشــركة بين
النهريــن العامــة ،ثم توزع بين المزارعين باســعار
مدعومة ،وهذه السياسة للوزارة انعكست نتائجها
االيجابيــة علــى ســقف االنتــاج ،فضــا عــن تحقيق
االكـتفــاء الذاتــي مــن الحنطــة لعاميــن متتالييــن،
وكذلك الشعير ووفرنا السلة الغذائية لمواطنينا".
الطاقة َّ
الذرية
قــال الدكـتــور مهــدي ضمد القيســي المستشــار في
وزارة الزراعة" :قضيت في دائرة البحوث الزراعية
والبايولوجيــة فــي منظمــة الطاقــة الذريــة عشــرين
عاما ،وكان عملنا هو االستخدامات السلمية الذرية
ً
وهو الهدف الرئيس لمنظمة الطاقة الذرية ،وكانت
االســتخدامات فــي الكيميــاء والفيزيــاء والهندســة
والعــدد الطبيــة ،و االســتخدامات الســلمية فــي
القطــاع الزراعــي ،وكانــت لدينــا مشــكالت فــي
كيميائيا
هــذا القطــاع ،فبــدال مــن أ�ن يكــون الحــل
ً
او اســتخدام مطفــرات او برامــج طويلــة المــدى،
نستخدم التقنيات النووية كمطفرات فيزيائية في
انتــاج ســاالت او اجنــة لمحصول معيــن ،وكذلك
الحــال بالنســبة للحشــرات فــي االنتــاج الحيواني،
اذ تتواجــد الــدودة الحلزونيــة فــي االغنــام ،وتــم
اســتخدام اشــعة كامــا لحصول عقم فيهــا بحيث ال
تتكاثــر ،كمــا قمنــا باحــداث عقم للحشــرات بحيث
نوقــف تكاثرها ،وتمت معالجــة دودة الرمان بهذه
الطريقة".
واكــد القيســي ان "هنــاك تقنيات عديــدة في مجال
التطبيقــات الزراعيــة والبايولوجيــة النباتيــة
والحيوانية".
أ�شعة "كاما"
وبيــن القيســي االســتخدامات الســلمية للطاقــة
النوويــة بالنســبة للنبــات قائــا "تــم اســتخدامها
فــي اصنــاف الحنطــة والشــعير والسمســم وحبوب
اخــرى ،عمــل عليهــا الباحثــون في الطاقــة الذرية،

باســتخدام اشــعة كاما".مؤكــدا "ليســت لهــا آ�ثــار
جانبية ،النها خالية من المواد المشعة ،وتستخدم
لتحســين صفــات هــذه النباتــات باحــداث طفــرات
وراثيــة ،بــدال مــن الذهــاب الــى سلســلة طويلــة
لتحســين هذه المورثات ،وتحدث طفرة في البذور
بتعرضهــا الــى جرعــات محــددة ،ثــم زراعتهــا ،وتم
تحسين صفات مقاومة االمالح والحشرات وزيادة
االنتاجيــة عــن طريق هذه التقنيــة في مركز بحوث
الطاقــة النوويــة ،ومركــز البحــوث الزراعيــة في ابو
غريب ،وتم اســتخدام اشــعة كاما في حفظ التمور
مــن التلــف ،وكذلــك بالنســبة للبقوليــات ،وهــذا
يعنــي اهميــة اشــعة كامــا فــي البحــوث الزراعيــة،
واغلــب دول العالــم تعمــل بها".واعرب عن اســفه
ألننا حرمنا من هذه التقنية ،ويفترض أ�ن يعاد هذا
مهما جدا.
النشاط كونه ً
التقنيات الحديثة
وبيــن الدكـتــور حميــد النايــف الناطــق الرســمي
لــوزارة الزراعــة امكانيــة تطويــر القطــاع الزراعــي
بشــقيه الحيواني والنباتــي فقال" :ان عملية تطوير
القطــاع الزراعــي تعتمــد علــى وحــدة المســاحات
عموديــا ،فبــدال مــن زراعة الــف دونم نســتطيع أ�ن
نــزرع  500دونــم وتعطينــا انتاجيــة االلــف دونــم
نفســها ،باســتخدام التقنيــات الحديثــة ،ومنهــا أ�ن
تكــون البذور من الدرجة االولى وعالية االنتاجية،
فبدال من أ�ن يكون انتاج الدونم الواحد  400الف
ً
كيلــو غــرام مــن الغلــة ،نجعلــه ينتــج طنــا واحــدا،

وهــذا يعــد زيادة فــي االمن الغذائي ،واســباب هذه
الزيــادة تعــود الــى التقنيــات الحديثــة واســتنبات
اصنــاف مقاومــة للجفــاف والرطوبــة واالمــراض
والملوحــة ولمختلــف الترب العراقيــة ،وقد غادرنا
الطــرق التقليديــة وهــي ان الدونــم ينتــج  300او
 400كيلــو غــرام ،ويحــاول العالــم زيــادة االنتــاج
باســتخدام طــرق كـثيــرة ،منهــا التعديــل الوراثــي
لزيادة المنتوج الغذائي.
ولكــن هــذه الطريقــة فيهــا مخاطــر جمــة ،ومنهــا
االمراض السرطانية ،فنحن في العراق نعد المنتج
الزراعــي المعــدل وراثيــا الــذي يدخل الى اســواقنا
جريمــة وال نتعامــل بطريقة التعديــل الوراثي النها
مضــرة في الصحة علــى المدى البعيد ،لكن العالم
لــم يشــعر بذلــك ،المهــم عنــده هــو تحقيــق االمــن
الغذائــي ،واننا نســتخدم الطــرق الصحيحة ،ومنها
تقنيات الري الحديثة واستنباط البذور واستخدام
المســتخلصات النباتيــة والمــواد العضويــة لتغذية
النبــات وليــس المــواد الكيميائيــة ،وهــذه الطــرق
اكـثــر امانــا وصحــة لمواطنينــا وهــدف الــوزارة
المضــي بتطوير الزراعــة كما ونوعا ،وزيادة االنتاج
للمحاصيــل الزراعيــة وفقــا للتقنيــات الحديثــة،
ولدينا باحثون يســتنبطون يوميا خصائص جديدة
تقــاوم الظــروف الجويــة والملوحــة والجفــاف،
ونعمــل كوزارة وفق قانوننا لعام  ، 2013ومهامنا
بحثية ارشادية ،اذ نقدم البحوث والدراسات لرفع
انتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية".
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ماذا وراء ظهور أقوى مقاتالت الجيش المصري في السودان؟

دار السالم /متابعة
أ�ثــار ظهــور مقاتــات مصريــة بينها "ميــغ–  ،"29خالل
منــاورات "نســور النيــل–  ،"2بيــن القــوات الجويــة
المصريــة والســودانية ،التســاؤالت حــول دالالت ظهور
أ�قوى مقاتالت الجيش المصري بمســافة قريبة من ســد
النهضة إالثيوبي بهذا التوقيت.
ووفق مقاطع نشــرها المتحدث باســم القوات المســلحة
المصريــة ،ظهــرت المقاتلــة الروســية الصنــع أ�ثنــاء
المنــاورة بقاعــدة مــروي الجويــة الســودانية ،والتي أت�تي
بعــد تهديــدات رئيــس االنقــاب عبدالفتــاح السيســي
إلثيوبيــا بشـ أـ�ن النــزاع حــول ملــف الميــاه ،الثالثاء 30
آ�ذار /مارس .2021
أو�علــن العقيد تامر الرفاعي عن "تنفيذ عمليات الهجوم
علــى أ�هــداف العمــق والدفــاع عــن أالهــداف الحيويــة"،
بالمنــاورة التــي اختتمت أالحد ،بين قــوات من الجيش
وبد�ت أالربعــاء الماضي ،بحضور
المصــري والســوداني أ
رؤســاء هيئة أالركان للقوات المسلحة ،المصرية محمد
حجازي ،والسودانية محمد عثمان الحسين.
أو�كــد الحســين أ�ن "التدريبــات المشــتركة مــع مصــر ال
تســتهدف بلــد معيــن" ،فــي حيــن شــدد حجــازي ،علــى
"وقــوف القــوات المســلحة المصريــة بجانــب الجيــش
الســوداني مدافعــة معــه بخندق واحد تطلعا لمســتقبل
آ�من".
ظهور المقاتلة ذات إالمكانية الهائلة في الســودان أي�تي
فــي ظــل دخــول أ�زمــة ميــاه النيــل نفقــا مظلما ،ووســط
تصعيــد إ�ثيوبــي و إ�صرار على ملء بحيرة الســد منتصف
 ،2021ووســط فشــل آ�خر جولة مفاوضــات بين الدول
الثالثــة فــي كينشاســا عاصمــة الكونغــو مــن الســبت
الماضي حتى الثالثاء.
وترفــض إ�ثيوبيــا المقتــرح الســوداني المدعــوم مصريــا
بتكويــن رباعيــة دوليــة للوســاطة ،وتتمســك بالمــلء
الثانــي ،بــل إ�ن مفاوضيها رفعوا ســقف المطالبة ببحث
تقاســم ميــاه النيل ،وفــق ما أ�علنه وزير الري الســوداني
أالحد.
وفــي المقابــل شــهدت أالجــواء المصريــة الســودانية،
حراكا على مستويات دبلوماسية ومخابراتية وعسكرية،
حيــث زار مديــر المخابــرات الحربيــة خالــد مجــاور،

ورئيــس المخابــرات العامــة عباس كامــل ،ورئيس هيئة
أالركان الفريــق محمــد فريــد ،الســودان علــى التوالــي
والحد.
الخميس ،أ
وهو ما يثير التكهنات حول ما قد يجري في الكواليس،
وحول دالالت ظهور المقاتلة الروســية آالن في أالجواء
السودانية وحول قدرة مصر على توجيه ضربة عسكرية
للسد إالثيوبي.
وتمتلــك مصــر قــوة جويــة كبيــرة بنحــو  1000طائــرة
حربيــة ،بينهــا طائــرات هيمنــة جويــة ومروحيــات
هجوميــة ،جعلتهــا أالقــوى بالشــرق أالوســط ،ووضعت
قواتها الجوية بالمرتبة  9عالميا ،بحسب موقع "غلوبال
فيربور" أالمريكي.
وفــي نيســان /أ�بريــل  ،2016أ�علنــت روســيا بيــع 50
مقاتلــة مــن طــراز "ميــغ "29 -لمصــر حتى عــام ،2020
بصفقة وصفت أب�كبر عقد بعد انهيار االتحاد السوفيتي،
بنحــو  5مليــارات دوالر ،وشــملت أ�ســلحة أ�خــرى ،وفقــا
لموقع "ديفينس ويب".
مقاتــات "ميــغ ،"29 -مــن الجيــل الرابــع وصممــت
للســيطرة الجويــة ،وتنتمــي لعائلــة المقاتــات الجويــة
الخفيفــة الــوزن ،ومــزودة بــرادار لتدميــر أالهــداف
والرضية مع اســتخدام أ�ســلحة غير موجهة في
الجوية ،أ
ظروف الرؤية الجيدة.
وبعــض الطائــرات منهــا ذات مقعديــن مــن طــراز "ميج
 29إ�م  ،"2وهــو النمــوذج ُالمطــور وبه محرك من طراز
" ،"33MK-RDأو�يضــا يمكنهــا التــزود بالوقــود خالل
الطيران.
وفــي تقديــره لــدالالت ظهــور أ�قــوى مقاتــات الجيــش
المصــري "ميــغ  "29 -فــي الســودان آالن ،تحفــظ
الخبير العســكري واالســتراتيجي اللــواء جمال مظلوم،
بدايــة حديثــه كعســكري مصــري عــن الحديــث فــي هذا
الموضــوع "خوفــا مــن أ�ن يؤخــذ كـتلويــح بالحــرب مــن
جانب شخصية عسكرية مصرية".
ولكنه قال إ�نه "وطبقا لتصريحات السيسي ،الذي وضع
خطا أ�حمر إلثيوبيا ووضعه سابقا في حدود ليبيا وجعل
المجتمــع الدولــي يتحــرك لينهــي أ�زمــة الجــارة الغربيــة
لمصــر؛ أ�تصــور أ�ن مــن يفهــم وجــود الطائــرة المقاتلــة
(ميــغ )29 -فــي المنــاورات المصريــة مــع الســودان أب�نه

تلويح بشيء فليفهمه كما شاء".
وتابــع" :حتــى نخــف مــن وطــئ الموقــف؛ فـ إـ�ن المناورة
ومــا ظهــر بهــا مــن أ�ســلحة مقاتلــة ووجــود رئيــس
أالركان المصــري ومشــاركـته فــي التدريبــات هــي فــي
أالســاس خطــوة نحــو اســتعادة العالقــات العســكرية
واالستراتيجية والسياسية لمصر والسودان ،المتدهورة
بالسنوات السابقة".
أو�وضح أ�ن "ما يجري آالن في إ�طار إ�عادة عالقات مصر
العســكرية والسياسية القديمة والطبيعية في وقت فيه
توتر واعتداءات على الســودان ،ومصر أالقرب لها ،ولذا
تجــرى هــذه المنــاورات دعمــا للخرطــوم قبــل أ�ن تكون
رسالة موجهة إلثيوبيا".
تلويح للضغط
المستشــار أب�كاديمية ناصر العســكرية ،عاد ثانية ليؤكد
أ�ن "مــن أ�راد فهــم هــذه المنــاورات وتلك أالســلحة التي
ظهــرت فيهــا موجهة ضــد إ�ثيوبيا فليفهم كما شــاء ،ومن
أ�راد فهمها على أ�نهما دولتين عربيتين تربطهما عالقات
تاريخية وشــاءت الظروف أ�ن تجمعهما في هذه أالزمة،
فليفهما كذلك".
وقــال إ�ن "كالم السيســي واضــح بقوله( :ال أ�حد يشــكك
وت�كيــده فــي نفــس الوقــت أ�ن
فــي قــدرات مصــر) ،أ
الصراعــات ال تنتهــي بســهولة ،أو�ن مصــر ال تريد اللجوء
لهــذا الخيــار (المواجهــة العســكرية) ،الــذي تكلــم عنــه
السيســي وعــن خطورتــه ،وقــال ســابقا( :كل الخيــارات
موجودة).
بالت�كيــد علــى أ�ن كل
وختــم الخبيــر العســكري حديثــه أ
هــذا "يعنــي انــذار لهــذه الدولــة واالتحــاد أالفريقــي مــن
مصر التي سارت  10سنوات بالمفاوضات دون نتيجة".
مــن جانبــه ،قال الخبير المصري في الشــؤون إالفريقية
الدكـتــور مصطفــى الجمــال ،إ�ن "مصــر مــا زالت تمارس
التلويــح بالهجــوم العســكري ،للضغــط علــى إ�ثيوبيــا
لحلحلة المواقف في المفاوضات".
والفريقيــة أ�لمــح إ�لــى أ�ن
مديــر مركــز البحــوث العربيــة أ
مصــر تصعد حتى أ�نه "حينمــا ُيرفع أالمر لمجلس أالمن
تشــعر الدول الكبرى وخاصة االتحاد أالوروبي خطورة
الموقــف واحتمــاالت تفاقم الصراع أ�و وقوع ما ال يحمد
عقباه من كوارث إ�نسانية ومجاعات وحروب أ�هلية".

أو�ضاف" :لكن يبدو أ�ن إ�ثيوبيا تسير حتى حافة الهاوية،
لتحصــل علــى مزيــد مــن المكاســب فــي حــال حــدوث
اتفــاق؛ ســواء كان تعويضــات ماليــة ،أ�و تقليــل لحصــة
مصر أ�و أ�ية مكاسب تريدها".
وحــول أ�سـ أـو� الســيناريوهات المحتملة والتــي قد تضطر
مصــر للتصــرف بشــكل منفــرد ،مــن وجهــة نظــره قــال
أالكاديمــي المصــري ،إ�ن أ"�ولها :فك التحالف بين مصر
والسودان ،وحدوث قالقل فيه".
واعتبــر أ�ن ذلــك "مسـ أـ�لة خطيــرة ألن مصــر ســتكون
بعيدة عن مسرح العمليات ولو وجهت ضربة عسكرية
قــد تؤثــر علــى جارتهــا الجنوبيــة التــي قــد تكــون غيــر
مستعدة لها ،وتحدث أ�زمة أ�كبر".
ويعتقــد أ�ن "الســيناريو الســيء الثاني :هــو عدم قبول أ�و
اقتنــاع مجلــس أالمن الدولي بوجهة النظر المصرية إ�ذا
عــرض عليــه الموضــوع ،خصوصــا بســبب الصيــن التي
لديها موقف من تقاسم مياه أالنهار وتحتجز بعضها عن
دول مجاورة لها".
مراقبون ومحللون وكـتاب مصريون دعوا التخاذ خطوة
عسكرية عاجلة لضرب السد إالثيوبي قبل بداية الملء
الثانــي منتصــف  ،2021بينهــم أالكاديمــي المصــري
"ت�خرنا
الدكـتور أ�حمد ذكر هللا ،الذي قال بـ"فيسبوك" :أ
كـثيرا ،أو�ضعنا وقتا في نتائج معروفة سلفا" ،مؤكدا أ�نه
"وقت نسف السد".
وقــال الكاتب المصري عبد الناصر ســامة ،إ�ن "قصف
الســد وتدميــره ،هــو الضمانة الوحيدة للخــروج من هذا
المـ أـ�زق" ،لكنــه أ�شــار إ�لــى أ�ن "القصف ليس ســهال على
المســتوى الدولــي ،وقــد يعرضنــا ألزمــات هنــا وهنــاك،
خاصة في ضوء ما أ�توقعه من مؤامرة دولية".
لكــن آ�خــرون يعتبــرون أ�ن تهديــدات السيســي وتلــك
المنــاورات العســكرية ومــا بهــا مــن ســاح غيــر جديــة،
وبينهم الصحفي المعارض قطب العربي ،الذي قال إ�ن
"تهديدات السيسي بضرب السد غير جدية".
أو�كــد أ�نــه يلوح بالحرب لدفــع القوى الدوليــة "للضغط
علــى الحكومــة أالثيوبيــة لتقبــل المطلــب المصــري
بمفاوضــات ترعاها الرباعية الدولية وليس فقط االتحاد
أالفريقي".
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الرزق من الرزاق
د .مصطفى عطية جمعة
أ�مــام مزلقــان القطــار بحــي البارودية ،جلــس على حجر
عريــض ،حامــا أف�ســه ومنجلــه وجــواال نصــف ممتلــئ،
يرتــدي جلبابــا بلديــا فضفاضــا ،نظيفا من غيــر ّكي ،وقد
شـ ّـد علــى أر�ســه عمامــة تحميــه مــن حــرارة ستشــتد مــع
توسط الشمس كبد السماء.
ال يعــرف كـثيــرا مــن طرقــات المدينــة ،فقــط محطــة
القطار وما حولها عندما يختتم القطار مسيرته ،وكذلك
يتباط� القطار إ�لــى أ�ن يتوقف،
مزلقــان الباروديــة حيــن أ
لينــزل الموظفــون والطــاب وباعة الســوق ،وهو معهم
فيتخــذ مكانــه دون أ�ن يعلــن عــن نفســه ،بــل يظــل في
صمت ال تقطعه إ�ال حركـته للصالة في المصلى الصغير
جانب حجرة عامل المزلقان ،أ�و تناوله لقيمات ملفوفة
بعناية في كيس قطني.
"عبــد التــواب" هــذا اســمه ،دون كنيــة تســبقه أ�و لقــب
يصاحبــه ،لــم يعــرف ســبل الــرزق في بنــدر المدينــة إ�ال
منــذ ســنوات قليلــة ،ال يتذكــر عددها ،ولكنــه اعتاد على
مشواره اليومي ،عدا يوم الجمعة.
فــي المــرة أالولى ،حين ركب القطار من محطة قريته،
قادمــا إ�لــى البنــدر حامــا أف�ســه ،اســتغرب أ�هــل البلــد
بف�ســه ،أ�جابهــم
الراكبــون معــه ،وسـ أـ�لوه عــن وجهتــه أ
سـ أـ�بحث عــن شــغل ،فقالــوا لــه :أ�نــت كبيــر في الســن،
وماذا ستعمل في البندر؟
أ�جابهم :نفس شغلتي في البلد ..جنايني.
فقالوا:
اشتغل في غيطان البلد ،فهذا أ�كرم لك.
 أ� ّج ْر أ�رضا أ�وْ
والشجار ،ولن أ�فلح أالرض وال أ�جمع
 أ�نا أ�زرع الزهور أالمحصول.
 الفالح الشاطر يشتغل في أ�ي مكان. أ�نا جنايني فقط.س ـكـتوا ،وســكت هــو مؤثــرا النظــر مــن نافــذة القطــار
إ�لــى خضرة الحقول المتراكضــة ،والتي قضمت المباني
الكـثيــر مــن أ�راضيهــا ،أ�شــاروا لــه أ�ن يهــرب مــن دفــع
المحصل ،فابتســم وبســط كـفه عن
التذكرة قبيل مرور ّ
نقود فضية ،فيما تسلل البعض ونام آ�خرون.
فــي المــرة أالولــى نفســها ،وعنــد نزولــه فــي المزلقــان،
ناداه رجل ببذلة �نيقة وشــارب لطيف ،وقد ّ
ترجل من
أ
سيارته ،عارضا عليه أ�ن يعمل في حديقة فيلته ،ابتسم
عبد التواب ،وهتف :يا لفرج هللا.
بف�ســه ،فعــاد الرجــل الوجيــه
وانتفــض مــن جلســته أ
يس�له :أ�نت فالح أ�م جنايني؟
أ

أ�جابه :جنايني ،طول عمري.
قضــى نهــاره فــي الحديقــةّ ،نســق زهورهــا ،وهـ ّـذب
أ�شــجارها ،أو�زال النباتــات الطفيليــة .راقبــه الوجيــه
ـمين ،فلمســاته أ�ظهرت جمــال الحديقة،
وزوجته مبتسـ ِ
صلــى عبــد التــواب وغفــا أ�ســفل شــجرة
أ� ّذن الظهــرّ ،
السنط ،واستيقظ على صينية الغداء ،تحملها الخادمة،
قبيــل المغــرب ارتفع غناؤه ،وهو أيت�هب للعودة ،نفحه
الوجيــه مبلغا ســخيا ،علــى وعد أ�ن أي�تي كل عشــرة أ�يام
أ�و أ�سبوعين ،أ�جابه الجنايني:
 أ�نا يوم بيوم ،يحيينا المولى إ�ن شاء.****
بيته كان بالقرب من عمله في فيال إ�براهيم بك ،يصلي
الفجــر ،ثــم يجلــس في منــدرة الــدار ،وبجانبــه زوجته "
خديجــة " ،وقــد ّ
تعبــق البيــت برائحة العيــش الطازج،
وت�تي ابنته "
الذي أ�خرجته خديجة من الفرن البلدي ،أ
وداد " حاملة أالرغفة الســاخنة ،ومعها صينية معدنية
عليهــا صحن حليب جاموســتهم ،المحلــوب قبل قليل.
والقشــدة عائمــة علــى اللبــن الدافئ ،ومعهــا طبق جبن
ـد�وا طعامهــم بالبســملة وانتهــوا بالحمدلــة،
قريــش ،بـ أ
فالشــاي أالســود علــى موقد الحطب ،ومن ثــم اتجه إ�لى
عملــه فــي حديقــة الفيــا ،وبعد صــاة الظهــر ،يضطجع
تحــت شــجرة الصفصــاف التــي غرســها أ�ول أ�يــام عملــه
بالحديقــة ،وجعلهــا شــاهدة على أ�يامــه المتتابعــة ،إف�ذا
انتبــه مــن قيلولتــه ،اتجــه إ�لــى كوخــه ،ليعـ ّـد كوبــا مــن
الشــاي ،يســتلذ برشــفه بين أ�حواضه التي ترسل روائح
شتى ،يتعب الحصيف في تحديد ماهية زهورها.
كان قلقا على " إ�براهيم بك" الذي يعشق الحديقة ،فقد
تقدم الســن به ،ويخشــى أ�ن يبيع أ�والده الفيال أ�و يهملوا
ّ
حديقتهــا ،ولكــن االطمئنان عاد إ�ليه بعــد وفاة إ�براهيم
بــك ،ومجــيء أ�ســرته ،وقرارهــم العيــش جانــب أ�رضهم
في القرية ،عاقدين العزم على تجديد الفيال وحديقتها.
تشابهت أ�يامه ،فصفت نفسه ،وصار أ�مسه ال يختلف
عــن غــده ،والصبــاح يماثل المســاء ،بــات خريف عمره
مثل شــبابه ،هل يطمئن على قادم أ�يامه ؟ ليت الحياة
تمضــي على هــذا المنوال ؛ راتب ثابت ،وحال مســتور،
وخطاب متقاطرون
وزوجة متفانية ،وخير يعم البيتّ ،
على ابنته منذ فورة جسدها ،فاشترطت أ�مها أ�ن تسكن
حمل
بجوارهــا ،فهــي وحيدتهــا التــي جــاءت بعد مــرات ٍ
غيــر تــام ،اســتمر ســنوات ،حتى تمت أالشــهر التســعة،

مــــــــرافئ

وجاءت وداد ،حاملة فرحة كبيرة ،و إ�ن لم يتكرر حمل
أ�مها ،واكـتفى والدها بها.
***
ّ
فــاز عمــران الموظف المعين بالجمعية الزراعية ،ذو
الراتــب الثابــت بــوداد ،وحاز رضــا والديهــا ،ألنه قاطن
بالقــرب مــن بيتهــم ،وقســمت وداد أ�يامهــا يومــا عنــد
والديهــا مــع زوجهــا ،ويومــا آ�خر فــي بيت أ�هلــه ،وبمرور
أاليــام ،وانتفــاخ بطــن االبنــة ؛ بــات الزوجــان مقيميــن
دائما ،..واقتربت والدتها ،واستعد الجدان ألول حفيد،
وقــد قــررا اســتمرار إ�قامة االبنة فــي بيتهمــا و إ�ن أ�نجبت
عشرة.
***
في جلسته على المزلقان ،الشمس تدنو من أر�سه،
أف�عاد ربط عمامته ،وانشغل بذكر هللا ،غير عابئ بلغط
عمال التراحيل ،وســبابهم المتتابع لكل فعل أ�و قول،
جــال بعينــه فيهــم ،هــذا ينفخ فــي الهــواء بقــرف ،آو�خر
يضحــك بعصبيــة دون ســبب ،وثالــث يرتشــف الشــاي
بصــوت متصنع ،كلهم في انتظار وقت ّ
يمر بطيائ توقعا
�ن يطلبهــم مقــاول مبــان �و متعهــد �نفــار �و �ســطى �يــاً
أ
أ أ أ
أ
أ
كانــت طبيعتــه ،المهــم أ�ن يجــدوا من يدعوهم لشــغل،
وليــت الشــغل يكون أليــام ليضمنــوا يومياتهم .يضحك
عبــد التــواب من أ�عماقــه عندما ّيدعي العمــال معرفتهم
بــكل شــيء فــي الفالحــة أ�و المعمــار ،لــذا فهــو غيــر آ�بــه
وت�خذ فــردا أ�و مجموعة
لســيارات النقــل التي تتوقــف ،أ
وتسرع بهم.
مطمئــن فــي مكوثــه ،فرزقــه مرهــون أب�نفاســه فــي
الحيــاة ،إ�ن لــم يكــن فــي ســاعته فعليه الصبر لســاعات
أ�خرى أ�و أليام.
***
الوقــت شــارف على الغــروب ،تغدى جبنا وخبزا من
"الزوادة" التي يحملها ،وشرب ماء باردا من زير قريب،
عليه أ�ن يعود للقرية ،مستقال القطار ،سيدفع التذكرة،
وسيســتيقظ مــن غده ،لــن يمل ،ولن يؤجــر أ�رضا ،ولن
يعمــل فــي حقول البلد بيومية أ�و شــهرية ولن يتحســب
للمســتقبل ،فقــد عــاش ســنوات حياتــه متحســبا للغــد،
ولكــن الغــد جــاءه بوفاة ابنتــه أ�ثناء والدتهــا ،وكان يوم
الجمعة ،وفي الجمعة التالية ،لحقتها أ�مها ،ولم يصدق
نفسه وهو يرى أ�بناء إ�براهيم بك ،يكـتفون بشقة فاخرة
أب�حــد أ�بــراج المدينة ،ويهدمــون فيلتهم في القرية ،بعد
أ�ن ّقسموا أ�رضها قطعا صغيرة أك�راضي مبان .ما أ�قسى
أ�ن ترى الزهور تنبت أ�عمدة خراسانية!.
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سؤال وجواب ()71
السؤال ( :)89ما اللمسة البيانية في استعمال
كلمة القاسطون مقابل المسلمون في آ�ية سورة
الجن َ(و�نا منا ال ُمسل ُم َ
ون َف َم ْن
ون و ِم َّنا ْال َق ِاس ُط َ
أ َّ ِ َّ ْ ْ ِ َ
أ� ْس َل َم َف أ� َول ِئ َك َت َح َّر ْوا َر َش ًدا ( ))14؟
لــو نظرنــا فــي الســورة كلها لــم يذكــر هللا تعالى
ـدا و إ�نمــا جــاء بالشــيء
فيهــا الشــيء ونقيضــه أ�بـ ً
َ
ومــا ّ
يتضمنــه كما في قولــه تعالى (و أ� َّنــا َل َن ْد ِري
أ� َشـ ٌّـر أ� ِريـ َـد ِب َمـ ْـن ِفــي ْ َأال ْر ِض أ� ْم أ� َر َاد ِب ِهـ ْـم َر ُّب ُهـ ْـم
َر َشـ ًـدا ( ))10والرشــد ليــس مقابــل الشــر و إ�نمــا
الخيــر مقابلــه ُ
والرشــد جزء من الخيــر ،وكذلك
قوله تعالى َ(و�نا منا الصالح َ
ون َذ ِل َك
ون و ِم َّنا ُد َ
أ َّ ِ َّ َّ ِ ُ َ
ُك َّنــا َط َرا ِئـ َـق ِق َد ًدا ( ))11قــال دون ذلك مقابل
الصالحــون ولــم يقــل الطالحــون (دون ذلــك)
صالحا إ�لى الفاسد ،وكذلك
يمتد في ما هو أ�قل
ً
فــي آاليــة موضــع الســؤال القاســطون ليســت
مقابــل المســلمون و إ�نمــا مقابلها اكافــرون لكن
كل قاســط كافــر وليــس كل كافــر قاســط فذكــر
ما يتضمن ألن القاســطون جــزء من الكافرين.
َ
ُ ُ
ون َو ِم َّنا
وكذلك في قوله ْ تعالى (و أ� َّنا ِم َّنا ْالم ْس ِلم َ
ون َف َمــن أ� ْسـ َـل َم َف أ� َول ِئـ َـك َت َحـ َّـر ْوا َر َشـ ًـدا
ْال َق ِاسـ ُـط َ
(َ )14و�مــا القاســطون فكانــوا لجهنـ َـم حطبــاً
أ َّ ْ َ ِ ُ َ َ َ ُ ِ َ َ َّ َ َ
( ))15ولــم يقــل أو�مــا القاســطون فلــم يتحــروا
رشــدا و إ�نما قــال تعالــى َ(ف َك ُانوا ِل َج َه َّنـ َـم َح َط ًبا)
وكذلــك فــي اســتعمال القاســطون مقابــل مــن
أ�سلم في آالية السابقة.
فهذا إ�ذن سمت السورة كما في قوله تعالى ُ(ق ْل
إ� ِّنــي َل أ� ْم ِلـ ُـك َل ُكـ ْـم َض ًّرا َو َل َر َشـ ًـدا ( ))21والنفع
الضـ ّـر وليس الرشــد وكذلــك قوله تعالى
مقابــل ُ
ْ
ْ
ٌ
ون أ�م َي ْج َع ُل َل ُه
ُّ(قـ ْـل إ�ن أ� ْد ِري أ� َق ِريــب َما ُت َوعـ ُـد َ
َر ِبــي أ� َمـ ًـدا ( ))25لــم يقــل بعيــد و إ�نما قــال أ�مدا
والمد هو أالجل .فكل السورة ليس فيها شيء
أ
ومقابلــه و إ�نمــا أي�تي بالشــيء ونقيضه أ�ما لماذا؟
وال ألن فيها بيان ِع َظم ُجرم القاسطين.
أ� ً
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ارتفاع اسعار النفط وتصاعد النمو
االقتصادي بفعل التطعيم ضد كورونا
دار السالم /متابعة
ارتفعــت أ�ســعار النفــط بفعــل احتمــاالت
تحقيــق نمــو اقتصــادي عالمــي أ�قــوى وســط
زيادة التطعيمات ضد فيروس كورونا وتقرير
عــن انخفــاض مخزونــات الخام فــي الواليات
المتحدة ،أ�كبر مستهلك للوقود في العالم.
وارتفعت العقــود آالجلة لخام برنت بمقدار
 34ســنتا أ�و  0.5بالمئــة إ�لــى  63.08دوالرا
للبرميــل بحلــول الســاعة  05:07بتوقيــت

غرينتــش بينمــا ارتفــع خــام غــرب تكســاس
الوســيط أالمريكــي لشــهر مايــو  32ســنتا أ�و
 0.5بالمئة إ�لى  59.65دوالرا.
وانتعشــت أالســعار حيــث أ�ظهــرت بيانــات
يــوم الثالثــاء أ�ن فــرص العمــل فــي الواليــات
المتحــدة ارتفعــت إ�لــى أ�علــى مســتوى لهــا
فــي عاميــن فــي فبرايــر مــع زيــادة التوظيف.
جــاء ذلك في أ�عقــاب البيانات الســابقة التي
أ�ظهــرت أ�ن نشــاط الخدمات أالمريكي وصل

إ�لــى مســتوى قياســي فــي اذار ،كمــا أ�ظهــر
قطــاع الخدمــات الصينــي أ�كبــر زيــادة في
المبيعــات في ثالثة أ�شــهر .وقــال صندوق
النقد الدولي يوم الثالثاء إ�ن إالنفاق العام
غيــر المســبوق علــى مكافحــة كوفيــد 19-
 ،وخاصــة مــن قبــل الواليــات المتحــدة،
ســيدفع النمــو العالمــي إ�لى  ٪6هــذا العام
 ،وهو معدل لم نشهده منذ السبعينيات.

مسؤول حكومي :أنباء غلق منفذ الشالمجة غير صحيحة
دار السالم /بغداد
قــال الناطــق الرســمي باســم هيـ أـ�ة المنافــذ
الحدوديــة عــاء الديــن القيســي ان بعــض
مواقــع التواصــل االجتماعــي تداولــت أ�نبــاء
عن اغــاق منفذ الشــامجة الحدودي ،وهذه
أالنباء غير صحيح وال تمت للحقيقة بصلة.
واضــاف فــي توضيح صحفــي أ�ن “هــذا المنفذ

يعمــل بشــكل طبيعــي وفيــه زيــادة فــي
جدا وان
االرســاليات وااليرادات بشكل كبير ً
هذا المنفذ يعمل على مدار اليوم وبانســيابية
عالية”.
وتابــع “كمــا نــود ان ننــوه الــى ان هنــاك مواد
ممنوعــة مــن الدخــول إ�لــى البــاد حســب
الروزنامة الزراعية التي تدعم المنتج المحلي

العمل تعلن تفاصيل مهمة عن زيادة
رواتب الرعاية االجتماعية

دار السالم /بغداد
أ�علــن وزيــر العمــل والشــؤون
االجتماعيــة ،عــادل الركابــي ،عــن
تفاصيــل مهمــة بشــان رواتــب
الرعايــة االجتماعيــة ،وامتيــازات
قانــون التقاعــد والضمــان
االجتماعي.
وقــال الركابــي في تصريــح صحفي
متلفــز ،ان “الحكومــة أ�نصفــت
الــوزارة فــي موازنــة ،2021
والحكومــة خصصــت للــوزارة 5
تريليونــات و 600مليــار دينــار”
مبينــا ان “اللجنــة الماليــة النيابية
خفضــت موازنــة الوزارة المرســلة
من الحكومة”.
وبيــن ان “البرلمــان خفــض
تخصيصــات الــوزارة بالموازنــة
إ�لــى نحــو  4تريليونــات واســتقطع
تريلــون و 600مليــار دينار” مؤكدا
“لــم نقتنــع بالحجــج التــي ســاقتها
اللجنــة الماليــة النيابيــة بنقــل

مبالغ كبيرة من تخصيصات وزارة
العمل”.
أو�وضح الركابي ،ان “زيادة رواتب
ستبد� من  25الف
شــبكة الحماية أ
دينار الى  100الف دينار بحســب
عــدد المســتفيدين” الفتــا “لدينــا
مليــون ونحــو  400الــف عائلــة

وسنشــمل خــال المرحلة المقبلة
من  300الف الى  400الف عائلة
اضافيــة وســتوزع بانصــاف لــكل
المحافظات”.
وتابــع “المناطــق المحــررة لــم
تشــمل بالســابق بمــا تحتاجــه مــن
الرعايــة االجتماعيــة ،وســتكون

هناك نسبة شمول أ�على لمحافظة
نينــوى” موضحـ ًـا ان “التقديم على
راتب الرعاية االجتماعية ســيكون
عبــر بوابــة إ�لكـترونيــة” مشــيرا الى
“الف المعامــات لــم تحســم
ان آ
بسبب التالعب والمستمسكات”.

وهي المعنيه بمنع هذه المواد ،وبدورنا ندعو
الجميــع الى توخي الدقة فــي نقل المعلومات
واخذهــا مــن مصادرهــا الرســمية ،وان هيـ أـ�ة
المنافــذ الحدوديــة تعمــل بحــرص كييــر مــن
أ�جــل تعظيــم واردات الدولــة العراقيــة
وحمايــة المســتهلك والمنتــج المحلي وخدمة
المواطن.

مسؤولة حكومية%25 ..
من النساء االنبار أرامل
دار السالم /االنبار
المر�ة في محافظة أالنبار
كشف قسم تمكين أ
عن أ�ن  25بالمئة من نساء المحافظة أ�رامل.
وقالــت مديــرة القســم انتصار فــوزي فتيخان
أ�بــو ريشــة فــي حديــث صحفــي إ�ن أ“�كـثــر
االســر فــي المحافظــة ،غاب عنها رب أالســرة
بســبب المعــارك التــي شــهدتها المحافظــة
منــذ  ،2004وكان آ�خرهــا ســيطرة عصابــات
ـيرة الــى أ“�ننــا فــي
(داعــش) إالرهابيــة ،،مشـ ً
الوقت نفسه يجب أ�ن نوفر مصدر رزق ثابت

للنســاء اللواتــي توليــن مســؤولية تلك االســر
ليســتطعن إ�عالــة انفســهن أو�طفالهــن عنــد
عودتهن الى منازلهن”.
أو�ضافــت ،أ�ن “نحــو  25بالمئــة مــن نســاء
المحافظــة مــن أالرامــل اللواتــي أ�صبحن هن
المســؤوالت عــن أ�ســرهن ،ويجــب أ�ن تقــوم
المحافظــة بتمكينهن من إ�عالة انفســهن و إ�ال
ســتزداد نســب الفقر فــي أالنبــار التي وصلت
لغاية آالن الى نحو  17بالمئة”.
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خالفات متنامية ووطن بال ّ
هوية!

جاسم الشمري
ّ
الخالفــات حالــة طبيعية في عمــوم حياة
البشــر ،وذلــك بســبب اختــاف وجهــات
النظــر النسـ ّ
ـانية تجــاه مجمــل مــا يحيــط
إ
بالنســان مــن �فــكار وقضايــا إ�نســانيةّ
إ
أ
ّ
متنوعة.
ومــن الممكــن ُّ
تقبــل الخالفــات فــي
أالنظمة السياسـ ّـية بدرجــة من الدرجات
المعقولــة ،والمقبولــة ،لكن حينما تكون
تلــك الخالفــات لهــا أ� ّول وليــس لهــا آ�خر،
كل المياديــن ،وفــي ظـ ّـل نظــام غير
وفــي ّ
صالــح للتطبيــق بعــد أ�كـثــر مــن  18ســنة
ّ
"الديمقراطيــة" ،أ�و حالــة الــا دولــة
مــن
التــي وقعــت فــي بــاد الرافديــن ،فهــذه
التوقــف عندهــا،
الظاهــرة تســتوجب ّ
وتشخيص أ�سبابها.
ّ
غالبيــة خالفــات ساســة العــراق خالفات
ّ
تمثيليــة أ�مــام الشــعب ووســائل إالعــام
ّ
"حقيقية"،
فقــط ،وبعض تلك الخالفات
ّ
وربما لتبــادل أالدوار ،وقد تكون لتخدير
الجماهيــر التــي تتابــع تلــك المنازعــات
بشــغف ولهفة بســبب بحثهــا عن مخارج
ّ
ّ
واالقتصادية
للزمات السياسـ ّـية
حقيقية أ
وال ّ
منية التي تعصف بالبالد!
أ
ّ
ساســة العــراق الذيــن صوتــوا علــى

الدســتور ،نجــد � ّن ّ
غالبيتهــم اليــوم ،قــد
أ
حتــى خاتمتــه،
ـه
ـ
ت
ديباج
كـفــروا بــه مــن
ّ
يتفننــون فــي الحديــث
ومــع ذلــك هــم ّ
ّ
ـدا
عـ ّـن الديمقراطيــة ،وهــم يعلمــون جيـ ً
أ�ن العــراق أ�بعــد مــا يكــون عــن النهــج
ّ
الديمقراطي!
ّ
هــؤالء الساســة متناحــرون فــي أ�بجديــات
حتــى فــي القضايــا
السياسـ ّـة ،ومختلفــون ّ
الجوهريــة ،ومنها الــوالء للوطن ،وتقديم
مصلحة الغرباء على مصلحة المواطنين!
وهــل تلــك ال ّ
ولويــات لبنــاء الدولــة ،أ�م
أ
لترميــم التناحــر الحزبـ ّـي والشـ ّ
ـخصي؟ أ�و
ّ
للحزاب ،أ�م
بعبارة أ�بســط هل أالولويــة أ
للنسان والوطن؟
إ
وال نــدري كيــف ُيمكنهــم تفســير هــذه
سياسيا و� ّ
ّ
خالقي ًا؟
الخالفات السقيمة
ً أ
مؤسســات الدولــة
هــم َي ْدعــون لبنــاء ّ
ّ
ّ
بالتــاوات
المدنيــة ،ثــم ينخرونهــا إ
ّ
الحزبيــة ،والتعيينــات
والعالقــات
العشـ ّ
ّ
ـائرية والعائليــة ،أو�هلكــوا الدولــة
ـكل قطاعاتهــا ،ولــم يعــد مفهــوم الدولة
بـ ّ
ّ
ينطبــق علــى الغالبيــة العظمــى مــن
المدنية وال ّ
الرسميةّ ،
ّ
منية!
المؤسسات
أ
ّ
المؤسســات
ـاء
ـ
ن
بب
ـنا
ـ
س
رؤو
ـوا
ـ
ع
صد
لقــد
ّ
العسـ ّ ّ
علمية ّ
ـكرية على �ســس ّ
ومهنيةّ ،ثم
أ

ـعبية الشـ ّ
ابتدعــوا لنــا الحشــود الشـ ّ
ـيعية
ّ
مؤسســات
والسـ ّـنية وغيرهــا ،لينحــروا ّ
الدولــة ال ّ
منيــة مــن الوريــد إ�لــى الوريــد.
أ
ْ
وحتى الساعة ال أ�حد يعرف َمن هو القائد
الع ّسـ ّ
ـكري الــذي يحكــم البــادَ ،ومـ ْـن
يمتلــك القــدرة علــى تحريــك القطعــات
العسـ ّ
ـكرية ..هــل هــم زعمــاء الحشــود
الشـ ّ
ـعبية ،أ�م القائــد العـ ّـام للقـ ّـوات
المسلحة؟!
ّ
حتــى اللحظــة معارضــون للتقــارب
وهــم ّ
ّ
الحكومــي مــع أ�مريــكا والصيــن وغيرهمــا
والن هم مناهضون
من الدول العظمى ،آ
للتقــارب الرسـ ّ
ـمي مــع مصــر والمملكــة
ردنية ،وبعض الدول ّ
ال ّ
العربية أالخرى.
أ
ورئيــس الحكومــة فــي موقــف الســائر في
وكل لحظة يلتفت إ�لى الوراء ،وال
طريقّ ،
يــدري هــل يمضي في ترتيــب أالوراق مع
تلــك الدول ،أ�م يعمل علــى إ�رضاء الذين
يملكون ّ
ّ
العراقي.
القوة في الشارع
ّ
الوطنيــة نجــد
كل هــذه الكــوارث
وبعــد ّ
حصــة
هــؤالء الساســة يتصارعــون علــى ّ
الناس مــن موازنة البالد المنهوبة ،وعلى
ســعر برميــل النفــط فــي الموازنــة ،وهــو
ســعر عالمـ ّـي ال يمكــن االختــاف علــى
تقديره بسهولة!

ْ
ّ
الحق في
ثم يتشــاجرون على َمــن يمتلك ّ
الحصــول علــى أالمــوال مــن الموازنــات
العامــة ،فعلى ســبيل المثــال أ�وقفوا قبل
ّ
عـ ّـدة أ�شــهر رواتــب جماعة رفحــاء ،وقبل
� ّيام عادت تلك الرواتب وب�ثر ّ
رجعي!
أ
أ
ومنــذ ســنوات هــم مختلفــون علــى
ّ
ّ
والمذهبيــة
الدينيــة،
المناســبات
ّ
والوطنيــة ،وعلــى تســمية الشــوارع
العامة والحدائق وغير ذلك!
والميادين ّ
ووصــل االختــاف إ�لــى المصطلحــات
المســتخدمة فــي إالعــام! ولم نعــد ّ
نفرق
بيــن إالرهابـ ّـي والمناضــل ،والخائــن
ّ
والوطني ،والعميل والنقي!
خالفــات ،ومناحــرات ،ومواجهــات
ّ
غالبيتهــا تصـ ّـب فــي مصلحــة أ�عــداء
توقفت عن
العــراق ،فيمــا ماكينــة البــاد ّ
الــدوران في القطاعات المختلفة ،وصرنا
أ�مــام دولــة تمتلــك إالمكانيــات البشـ ّـرية
والماد ّية ،وتفتقر لقدرة إ�ثبات الذات!
ّ
َفمـ ْـن هــم المتسـ ّـببون بهذا الخلــل ،وهذا
الضيــاع للوطن والمواطــن والمال ّ
العام
وتدمير الماضي والحاضر والمستقبل؟
ّ
ّ
والمزيفــة
الحقيقيــة
هــذه الخالفــات
ســتبقي العراق يراوح مكانه ،وستســتمر
معهــا حالــة إالخفــاق العـ ّـام فــي إ�دارة

المدنيــة والعسـ ّ
مؤسســات الدولــة ّ
ـكرية،
ّ
ّ
ّ
للعراقيين أ�ي حلم
يتحقق
لن
وبالنتيجة
ّ
مــن �حالمهــم البســيطة ،وســنبقى ّ
مجرد
أ
"دولة" تنهشها الخالفات ،دون الوصول
لحلــول ّ
جذريــة لبنــاء الوطــن ،ورفاهيــة
إالنسان!
حــال العــراق ينطبــق عليــه مــا ذكــره
المهاتمــا غانــدي (ت" :)1948 :توجــد
تدمر إالنســان :السياسة بال
ســبعة أ�شياء ّ
مبــادئ ،والمتعــة بــا ضميــر ،والثروة بال
عمــل ،والمعرفــة بــا ِق َيــم ،والتجــارة بــا
�خــاق ،والعلــم بــا إ�نسـ ّ
ـانية ،والعبــادة
أ
بال تضحية"؛ ولهذا إف� ّن السياسة الخالية
مــن المبــادئ ،والتــي تعانــي مــن غيــاب
الضمائــر ّ
الحيــة ،والثراء بطرق مشــروعة
وغيــر مشــروعة ،والمعرفــة ُالمفتقــرة
كل هــذه المعــاول ُتســاهم فــي
للق َيــم..
ِ
ّ
تعميــق الخالفــات السياسـ ّـية والنسـ ّ
ـانية
إ
ّ
والفكريــة ،وتنهــش فــي جســد البــاد
أو�هلها!
ّ
جنبــوا العــراق خالفاتكــم الوهميــة ،وال
ّ
ُتضيعوا الوطن بخالفات سقيمة وعقيمة!
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تاريخ الرياضة في اإلسالم من
خالل األحاديث النبوية
شيخنا محمد عمو
الرياضة في إالسالم
أ�خذت الرياضة في إالسالم وفي تاريخ المجتمعات إالنسانية
عمومــا مكانة عالية تكشــف لنا عــن التصاقها بروح المجتمع
مهمــا كانــت ثقافتــه أ�و ديانتــه أ�و بيئتــه أ�و تاريخــه ،وانطالقـ ًـا
مــن هــذه الحقيقة التاريخية يمكن القــول إ�ن الرياضة كانت
للنســان
تمثــل حاجة اجتماعية ضرورية إ
وال تــزال وســتظل ّ
فــي كل زمــان ومــكان ،أالمــر الــذي دفــع بعــض الك ّـتــاب إ�لى
الت�ليــف حول العالقــة التاريخية بين الرياضة والمجتمعات
أ
عبر مراحل التاريخ المتعددة.
ويبــدو لنا أ�ن كـتــاب (الرياضة والمجتمع) أليمن أ�نور الخولي
مــن أ�هــم الكـتب العربية التي ّركزت علــى العالقة التاريخية
بيــن الرياضــة والمجتمع من أ�جل “اســتجالء أ�بعــاد المغزى
االجتماعــي للرياضــة” ،حيــث أ�كــد فــي مقدمــة عملــه هــذا أ�ن
“النشــطة إالنســانية المهمــة ،فــا يــكاد
الرياضــة تعــد مــن أ
يخلــو مجتمــع مــن المجتمعــات إالنســانية مــن شــكل مــن
أ�شــكال الرياضــة ،بغــض النظــر عــن درجــة تقــدم أ�و تخلــف
هــذا المجتمــع” ،وقــد خــرج مــن رحم هــذه العالقــة القديمة
المتجددة بين الرياضة والمجتمعات علم جديد ُي َّ
سمى (علم
ّ
واله الباحثون الرياضيون أ�همية خاصة.
اجتماع الرياضة) أ� ُ
وقد نكون في ًغنى عن القول إ�ن المجتمع إالســامي – أك�ي
مجتمــع إ�نســاني -كانــت له عالقــة بالرياضــة باعتبارها حاجة
اجتماعية مســتمرة ،ومن أ�جل الوقوف على جوانب مختلفة
من تاريخ الرياضة في إالسالم سنقوم من خالل هذه المقالة
حديثا
بجولة سريعة في كـتاب أ
(الربعون الرياضية :أ�ربعون ً
فــي فضائــل الرياضــة) لمؤلفــه محمــد خيــر رمضان يوســف،
حيــث نعتبــر أ�ن هــذا الكـتاب مهــم في بابه ،ويحتــاج القارئ
المسلم أ�ن ّيطلع عليه ألي�خذ ثقافة شرعية صحيحة عن عالم
الرياضة.
لكــن قبــل االنتقــال إ�لى نقاش المحتوى ،ال بــد من القول إ�ن
المؤلــف قــام مــن خالل هــذا الكـتــاب بغربلة كـتــب الحديث
الشــريف ،فجمــع أالحاديــث الصحيحــة المتعلقــة بمختلــف
مجــاالت الرياضــة ،وبذلــك اســتطاع أ�ن ُيقـ ّـدم لنــا صورة عن
مكانــة الرياضــة أو�نواعهــا وفوائدهــا أو�خالقياتهــا فــي تاريــخ
إالســام ،أو�لمـ َـح إ�لــى منهــج الدراســة ودوافعهــا أو�هدافهــا
ـامال ألنــواع
وحدودهــا ،حيــث قــال إ�ن كـتابــه هــذا “ليــس شـ ً
الرياضــات فــي إالســام ،وال هــو معالجة موضوعيــة لجوانبها
المتعــددة ،بــل هــو مســاهمة وتذكيــر لجوانــب منها بمــا يدل
ُّ
عليها مجموعة من أالحاديث النبوية الكريمة الصحيحة”.
مكانة الرياضة في إالسالم
ال شــك أ�ن الرياضــة لها مكانــة كبيرة في إالســام ،والحقيقة
َ
للمصدر ْيــن أالساسـ َّـي ْين فــي إالســام (القـ آـر�ن
أ�ن المطالــع
كبيرا لكي
جهدا
يبذل
ن
�
ـاج
ـ
ت
يح
ال
النبوية)
ـنة
ـ
س
الكريــم وال
أ
ً ً
قر�نيــة أ�و أ�حاديــث نبويــة تشــير إ�لــى مكانــة
يقــف علــى آ�يــات آ
القر�ن الكريم
ففي
ـتها،
ـ
س
ممار
على
ـان
ـ
س
الرياضة وتحث إالن
آ
نقر� قول هللا تعالى{َ :و أ� ِع ُّدوا َل ُه ْم َما ْاسَــت َط ْع ُت ْم ِم ْن ُق َّو ٍة
مثال أ
َومـ ً ْ
َ
َّ
َّ
ْ
ُ
ْ
ْ
(النفال
ـ
ب
ه
ر
ت
ـل
ـ
ي
خ
ال
ـاط
ـ
ب
ر
ـن
ِ
ـون ِب ِه َعـ ُـدو َّ ِ
ِ
َ
ْ
للا و َع ُدو ُكــم} ،أ
ِ ُ
ِ َِ
َ
 ،)60وفــي الحديــث الشــريف ُنطالع قول الرســول صلى هللا
عليه وسلم“ :المؤمن القوي خير و� ّ
حب إ�لى هللا من المؤمن
أ

الضعيف ،وفي كل خير”.
َّ
وقد اختلف المفسرون في تحديد المقصود بـ ُ(قو ٍة) في آالية
القر�نية الســابقة ،فقال ابن عاشــور (ت 1393 :هـ)“ :والقوة
آ
كمــال صالحيــة أالعضــاء لعملهــا” ،فيما قــال الواحدي (ت:
 468ه ــ) بعــد أ�ن اســتعرض بعــض أالقــوال المختلفة“ :قال
�هــل التحقيــق الولــى �ن ُيقــال هذا عام في كل مــا َّ
يتقوى به
أ أ
أ
ـيائ دون شــيء” ،كما اختلف
علــى حــرب العدو ،وال نخص شـ ً
علمــاء الحديــث فــي معنى (القوة) المشــار إ�ليهــا في الحديث
النبــوي ،فذهــب النــووي إ�لى أ�ن المراد بالقــوة عزيمة النفس
معان.
في أ�مور آالخرة ،فيما ذهب آ�خر إ�لى أ�نها تشمل عدة ٍ
فوائد الرياضة
وللرياضــة فوائــد عديــدة يصعــب حصرهــا في هــذا المضمار،
حقه ،فعن عبد هللا بن عمرو
ولكن من أ�همها إ�عطاء الجسم ّ
رضي هللا عنهما أ�ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال “ :إ�ن
لجســمك عليــك حقـ ًـا” ،كمــا أ�ن من مميزات وفوائــد الرياضة
للعمال
هدفا في ذاتها ،بل وسيلة أ
في إالســام أ�نها “ليســت ً
الصالحــة والجهــاد” ،لذلك يحتاج الرياضي أ�ن يسـ أـ�ل نفســه
“ب�عمال دعوية تناســب صحته وقوة جســده؟
دائما هل قام أ
ً
ّ
وقدم ثمارها للجهاد في سبيل دين
نه
تمر
يام
�
احتسب
وهل
أ
ّ
ودفاعا عن ديار المسلمين أو�عراضهم”.
هللا
ً
ولعــل مــن أ�هــم فوائــد ممارســة الرياضــة أ�يضـ ًـا أ�نهــا ُتكسـ ُـب
إالنســان القــدرة علــى الدفــاع عن نفســه وممتلكاتــه وعرضه
ودمــه أو�هلــه وجيرانــه ،وقــد اســتعرض المؤلــف فــي هــذا
الســياق الحديــث النبــوي“ :مــن ُقتــل دون مالــه فهو شــهيد،
ومــن ُقتــل دون دينــه فهــو شــهيد ،ومــن ُقتــل دون دمــه فهو
شــيهد ،ومــن ُقتــل دون أ�هلــه فهــو شــيهد” ،ثــم أ�كــد حاجــة
تعلم بعض أ�لعاب الصراع والدفاع عن النفس،
إالنسان إ�لى ّ
حذر منها الشرع،
سلبيات
لها
لعاب
ال
هذه
ن
كما أ�شار إ�لى أ�
أ
ّ
خدم فــي غيــر موضعها الصحيــح إللحاق الضرر
منهــا أ�ن ُتسـ َـت َ
بالخرين.
والذى آ
أ
يضا
�
هناك
بل
ذكره،
سبق
ما
على
الرياضة
فوائد
وال تقتصر
أ ً
فوائد أ�خرى عديدة ،منها أ�ن الرياضة تنقل إالنسان إ�لى عالم
فتعلمــه بعــض أاللعــاب والمهــارات الشــريفة،
الفيروســيةّ ،
مثــل :ركــوب الخيــل ،والرمــي واللعــب بالحــراب والرمــاح،
والمبــارزة ،والصيــد ،ثــم إ�ن فوائــد الرياضــة تتعــدد بتعــدد
أ�نواعهــا أو�شــكالها ،ولهــذا إف�ن ممارســة أ�ي رياضة ســتضيف
للنسان ينتفع منها جسمه وعقله.
فائدة جديدة إ
أ�نواع الرياضات
تكشــف لنــا أالحاديث النبوية عن عدة أ�نــواع من الرياضات
فــي تاريــخ إالســام تضــم مجــاالت عديــدة ال بــد أ�ن يجــد كل
شخص نفسه في إ�حداها على أالقل ،فهناك :رياضة المشي،
ورياضــة المصارعــة ،ورياضــة المالكمــة ،ورياضــة المبــارزة،
وتعلــم الســباحة،
ورياضــة الصيــد ،ورياضــة ركــوب الخيــل ّ
ورياضة النفوس ،ويمكن أ�ن نشير إ�ليها على النحو التالي.
وال ،رياضــة المشــي :تدخــل تحتهــا عــدة أ�نــواع (المشــي
أ� ً
العــادي ،والهرولــة ،والجــري) ،وهنــاك المشــي فــي مناســك
الحــج ،والمشــي إ�لــى المســاجد ،والســير خلــف الجنــازة،
وقــد قــال ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا“ :كان رســول هللا صلى
هللا عليــه وســلم أي�تــي مســجد قبــاء راكبـ ًـا ماشـ ًـيا فيصلــي فيه
ركعتيــن” ،وفــي ُح َّمــى يثــرب أ�مــر النبــي أ�صحابــه أ“�ن َي ُرملوا
ثالثــة أ�شــواط ،ويمشــوا مــا بيــن الركنيــن ،ليــرى المشــركون

جلدهم” ،وقالت عائشة رضي هللا عنها“ :سابقني النبي صلى
هللا عليه وســلم فســبقته ما شــاء هللا ،حتى إ�ذا رهقني اللحم
فسبقني ،فقال :هذه بتلك”.
ثانيا ،رياضة المصارعة :روى أ�بو جعفر بن محمد بن علي بن
ً
ُركانــة عــن أ�بيــه أ�ن ُركانة صــارع النبي صلى هللا عليه وســلم
َ
فصرعه النبي صلى هللا عليه وسلم.
ثالثـ ًـا ،رياضــة المالكمة :جاء في الحديــث “ :إ�ذا قاتل أ�حدكم
أ�خـ ُـاه فليتجنــب الوجــه ،فـ إـ�ن هللا خلـ َـق آ�دم علــى صورتــه”،
يدل علــى تحريم
وقــد ذهــب المؤلــف إ�لــى أ�ن “هذا الحديــث ّ
المالكمة ،ألنها قائمة على الضرب في الوجه”.
رابعا ،رياضة المبارزة :ومن أالمثلة عليها المبارزة المشهورة
ً
ثالثة من
التــي حــدث فــي غزوة بــدر ،حيث أ�مــر النبي محمــد ً
أ�صحابه الشــجعان :علي وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد
المطلب بمبارزة شيبة وعتبة َابن ْي ربيعة والوليد بن عتبة.
خامسـ ًـا ،رياضــة الصيد :جاء في الحديــث أ�ن النبي صلى هللا
عليه وســلم عندما ُســئل عن حكم الصيد ،فقال للسائل..“ :
صدت بقوســك فاذكر
ـرت أ�نك بـ أـ�رض صيـ ٍـد ،فما َ
أو�مــا مــا ذكـ َ
ـدت بكلبك المعلم فاذكر اســم هللا
ـ
ص
ـا
ـ
م
و
،
ل
ك
َ
اســم هللا ثــم ُ ْ
دركت ذكاته
ثــم ُك ْل ،ومــا َ
معلما أف� َ
صدت بكلبك الــذي ليس َّ
ُفكل”.
وتعلــم الســباحة :جاء فــي الحديث:
ـل
ـ
ي
الخ
ـوب
ـ
ك
ر
،
ـا
ّ
سادسـ ً
“كل شيء ليس من ذكر هللا فهو لهو وسهو ،إ�ال أ�ربع خصال:
مشي الرجل بين َ
وت�ديبه فرسه ،ومالعبته أ�هله،
َ
الغرضين ،أ
وتعلم السباحة”.
يبــدو أ�ن إ�يجابيــات الرياضــة ال تقتصــر على الجانــب الدنيوي
فقــط بــل تتجــاوزه إ�لــى الجانــب آالخــروي ،والظاهــرة أ�ن
المؤلــف ّ
تنبــه إ�لــى هــذه المسـ أـ�لة المهمــة فخصــص صفحــات
عديــدة للحديث عــن رياضة الرمي وحدها ،حيث اســتعرض
عــدة أ�حاديــث نبويــة تكشــف عــن مفهــوم الرمي في إالســام
والخروية ،فقد جاء في
ومكانتــه أو�حكامه وفوائده الدنيوية أ
“و�عدوا لهم ما
قال:
الحديث أ�ن النبي صلى هللا عليه وســلم
أ
اســتطعتم مــن قــوة ،أ�ال إ�ن القوة الرمــي ،أ�ال إ�ن القوة الرمي،
أ�ال إ�ن القوة الرمي”.
وفــي هــذا الســياق ،نقــل المؤلف تعليــق إالمام النــووي على
الحديــث الســابق ،حيــث قــال“ :وفيــه وفي أالحاديــث بعده
فضيلــة الرمــي والمناضلــة واالعتنــاء بذلــك بنيــة الجهــاد في
جليا أ�ن السنة النبوية
سبيل هللا تعالى ..إ�لخ”  ،وهكذا يبدو ً
تعلــم الرمــي وممارســته ،فقــد جــاء فــي الحديــث
تدعــو إ�لــى ّ
ّ
أ�ن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مــر علــى نفــر مــن أ“�ســلم”
ينتضلــون ،فقــال“ :ارمــوا بنــي إ�ســماعيل ،فـ إـ�ن أ�باكــم كان
راميا ،ارموا أو�نا مع بني فالن”.
ً
ويكـفــي الرمــي قيمــة أ�نه من أ�ســباب دخول الجنــة ،فقد جاء
فــي الحديــث أ�ن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم قــال “ :إ�ن هللا
َل ُيدخــل بالســهم الواحــد ثالثــة الجنــة :صانعــه يحتســب فــي
صنعتــه الخير ،والرامي به ،والممــد له” ،وهناك حديث آ�خر
نظرا لـ أـ�دوار
يشــير إ�لــى أ�فضليــة الرمــي علــى ركوب الخيــلً ،
الكـثيــرة التي يؤديها الســهم وال يســتطيع الفــرس القيام بها،
وقــد أ�شــار إ�لى بعض هــذه أالدوار صاحب (مغنــي المحتاج)
وصاحب (بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق).
ويمكــن أ�ن نفهــم مــن بعــض أالحاديــث النبويــة أ�ن اللهــو
بالســهم ُيعـ ّـد لهـ ًـوا هادفـ ًـا ونبيـ ًـا ومطلوبـ ًـا ،فقــد جــاء فــي

الحديث“ :ســت ُ
فتح عليكم أ�رضــون ،ويكـفيكم هللا ،فال َيعجز
ُ
أ�حدكــم عــن أ�ن يلهــو أب�ســهمه” ،ولعل مما يؤكــد قيمة الرمي
ّ
ـرعا ،حيث
أ�كـثر أ�ن نســيانه يعتبر من أالمور غير المحببة شـ ً
جــاء فــي الحديــث“ :مــن َعلـ َـم الرمــي ثم تركــه فليس منــا أ(�و
قد عصى).
أالخالق الرياضية
فــي الصفحــات أالخيــرة مــن هــذا الكـتــاب المهــم ،توقــف
المؤلــف مــع أالخــاق الرياضيــة والتربية الرياضيــة ،أف�وضح
أ�ن هنــاك بعــض الحــاالت التــي قــد تطـ أـر� “علــى مــن يمــارس
أ�لعابـ ًـا رياضيــة مــع آ�خريــن ال توافــق أالخــاق التــي ارتضاها
الديــن الحنيف” كالتحاســد والتباغض والتدابــر (المعاداة)،
لذلك اســتعرض الحديث النبوي ..“ :ال تحاســدوا وال تدابروا
وال تباغضوا وكونوا عباد هللا إ�خوانا”.
وقــد ّفســر القرطبــي (وكونوا عبــاد هللا إ�خوانا) بقولــه“ :كونوا
إك�خــوان النســب فــي الشــفقة والرحمــة والمحبة والمســاواة
والمعاونــة والنصيحــة”[ ،]8والحقيقــة أ�ن االبتعـ َـاد عــن
ـرعي مطلـ ٌ
الحســد والبغــض والتدابــر �مـ ٌـر شـ ٌّ
ـوب امتثالــه فــي
أ
كل المجــاالت ومنهــا مجال الرياضة ،كمــا أ�ن نظرية “الروح
منيعا أ�مام الحســد والبغض
ـدا ً
الرياضيــة” ينبغي أ�ن تقف سـ ً
والتدابر.
ولعــل مــن معالــم التربيــة الرياضيــة المهمــة التــي ُيمكــن أ�ن
نســتخلصها مــن بعــض أالحاديــث النبويــة مــا يتعلــق بعــدم
الكشــف عن العورة أ�ثناء ممارســة الرياضة ،فعن أ�بي سعيد
الخــدري رضــي هللا عنــه أ�ن رســول هللا صلى هللا عليه وســلم
المر�ة إ�لى عورة
قــال“ :ال ينظــر الرجل إ�لى عورة الرجل ،وال أ
المـ أـر�ة” ،وجــاء فــي حديــث آ�خــر“ :احفــظ عورتــك إ�ال مــن
زوجتك أ�و مما ملكت يمينك”.
جدا
مهم
الرياضية)
ربعون
(ال
بقــي علينــا أ�ن نقول إ�ن كـتاب أ
ً
فــي بابــه ،فال تخلو شاشــة اليوم من حديث عــن الرياضة في
أ�حــد أ�ركان الكــرة أالرضيــة ،ولهــذا نحن نعتقــد أ�ن االهتمام
الواســع بالرياضة يســتدعي من المســلمين اليوم العودة إ�لى
والحاديــث النبويــة المتعلقــة بالرياضــة،
آاليــات آ
القر�نيــة أ
والخــاق الرياضيــة
مــن أ�جــل اســتجالء أالحــكام الشــرعية أ
وتطبيقهــا فــي عالــم الرياضــة الملــيء بالمخالفــات الشــرعية
والخالقية.
أ
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ميدل ايست :البريطانيون خططوا للتخلي
عن البوسنة أثناء مذابح ضد المسلمين

دار السالم /متابعة
نشــر موقــع "ميــدل إ�يســت أ�ي" البريطانــي ،تقريرا تنــاول فيــه أ�ن الحكومة
لج� إ�ليه المســلمون أ�ثناء
البريطانية ،خططت ســابقا االنســحاب من جيب أ
حرب البوسنة ،أ�ثناء عمليات قتل جماعية كانت تنفذ ضدهم على يد قوات
صرب البالد.
ونشــر الموقــع تفاصيــل حول المخطط ،مشــيرا إ�لى أ�ن قوات حفظ الســام
سبق أ�ن انسحبوا من مناطق كان فيها مسلمون نفذ بحقهم الحقا مذابح ال
سيما في "سربرنيتسا".
وتاليا متقطفات من التقرير:
وضعــت الحكومــة البريطانية مخططات لجنودها من أ�جل إالنســحاب من
لج� إ�ليه المســلمون في ذروة الحرب البوســنية ،في تموز/
هذا الجيب الذي أ
يوليــو  ،1995وذلــك علــى الرغم مــن اطالعها على عمليــات القتل الجماعي
التي كانت تنفذ على يد قوات صرب البوسنة.
والحقــا عثــر علــى حوالــي  8300رجــل وولد مقتوليــن في سربرنيتســا ،التي
لجـ أـ� إ�ليهــا أ�يضــا المســلمون ،وذلك بعد أ�ن انســحب من هــذه البلدة الجنود
الهولندييــن الذيــن كانــوا ضمن قوات حفظ الســام أالممية التي تم نشــرها
في البوسنة.
وبعــد مــرور أ�كـثر من ربع قرن ال تزال مذابح سربرنيتســا التي أ�دين بســببها
قــادة صــرب البوســنة بتهــم إالبــادة الجماعيــة ،الجريمــة الوحشــية أالكـثــر
فظاعة التي ترتكب على أالراضي أالوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.
وصدر مؤخرا فيلم بوسني تلقى تقييمات إ�يجابية من ناقدي أالفالم ،يهدف
لتســليط الضوء مرة أ�خرى على سربرنيتســا ،والفشــل الكارثي لبعثة حفظ
الســام أالمميــة فــي المنطقــة أ�ثنــاء انهيــار يوغوســافيا فــي الحــرب أالهلية
والعنف إالثني الذي كان دائرا.
هــذا الفيلم من إ�خراج ياســميال زبانيتــش ،وهي إ�حدى الناجيات من حصار
سراييفو الذي استمر حوالي أ�ربع سنوات على يد قوات صرب البوسنة .وقد
تــم اختيــار فيلــم "كــو فاديــس ،عايــدة؟" أك�فضل فيلــم أ�جنبي فــي مهرجان
جوائــز بافتــا في بريطانيا .إ�ال أ�ن بعض الوثائق التابعة للحكومة البريطانية،
والتــي رفعــت عنهــا الســرية وتفحصهــا موقــع ميــدل إ�يســت آ�ي بــكل دقــة،
لج� إ�ليه المســلمون ،وكان الجنود
تكشــف كيــف أ�ن جيبا آ�خر فــي غورازده أ
البريطانيون يمثلون المكون أالكبر لقوات حفظ الســام فيه ،واجه مصيرا
مشــابها لمذبحــة سربرنيتســا.تظهر الوثائــق أ�ن وزيــر الخارجيــة البريطانــي
بش�ن تعزيز التحصينات في منطقة غورازده ،من
جون ميجور كان مترددا أ
لف�ذ ترســم هــذه الوثائق
�
30
من
ـثر
ك
�
ـم
ـ
ه
عدد
أ�جــل حمايــة ســكانها البالغ
أ إ
أ
صــورة مفصلــة مــن وراء الكواليــس ،لقــادة العالــم أ�ثنــاء ســعيهم لتحديــد
الخيار أالقل ســوء من بين ما قدمه لهم المستشــارون ،في وقت كانت فيه
الر�ي
للوضــاع ضبابية ،وبات أ
أالحــداث تتســارع ،وكانت رؤية المخابرات أ
العام أ�كـثر قلقا في ظل التغطية إالعالمية المتواصلة لهذه أالزمة.
وتظهــر هــذه الوثائق أ�ن وزير الخارجية البريطاني جون ميجور كان مترددا
بشـ أـ�ن تعزيــز التحصينــات فــي منطقــة غــورازده ،مــن أ�جــل حمايــة ســكانها
البالــغ عددهــم أ�كـثــر من  30أ�لــف ،وذلك على الرغم من المشــاهد المحزنة
التي تعرض يوميا على شاشات التلفزيون ،وذلك بحسب ما ذكره سكرتيره
الخاص.كمــا تظهــر أ�ن وزيــر الدفــاع وضــع خطــط طــوارئ إلجــاء القــوات
البريطانيــة مــن المنطقــة المحيطــة بغــورازده في تمــوز /يوليو فــي ،1995
فــي نفــس اللحظة التي كانــت تنفذ فيها مذابح إ�بادة عرقية في سربرنيتســا،
وكان جيب آ�خر يســمى زيبا يتعرض للهجوم.العملية مفك البراغيتقع بلدة
غــورازده فــي مفترق طرق اســتراتيجي وتحيط بها منحدرات شــاقة ،ولذلك
فقد كانت معرضة بشكل كبير للهجوم إ�ثر سقوط سربرنيتسا وزيبا.
هذه البلدات الثالثة الواقعة في الشرق ،تم إ�عالنها مناطق آ�منة للمسلمين
البوشــناق مــن طــرف مجلــس أالمــن الدولــي فــي  ،1993بعــد أ�ن ســيطرت

قــوات صــرب البوســنة المدعومــة مــن بلغــراد علــى أالراضــي المحيطــة بها،
فــي إ�طار تصديها إلعالن البوســنة والهرســك اســتقاللها فــي  .1992وكانت
قــرارات مجلــس أالمــن التي حــددت هذه المناطق آالمنــة ،قد منحت قوات
حفــظ الســام أالمميــة تفويضا لــردع الهجمات عليها ،ولكنهــا لم تنص على
حماية هؤالء والدفاع عنهم .بمعنى أ�ن هذه القوات ليست لها صالحيات إ�ال
في حالة الدفاع عن النفس ،كما أ�نها كانت قليلة التعداد والعتاد.
وتعرضــت غــورازده لهجــوم مــن صرب البوســنة فــي  ،1994ثــم مجددا في
آ�يــار /مايــو  .1995وفــي  16تمــوز /يوليــو  ،1995مــع تواجد مؤشــرات على
اقتراب الهجوم النهائي على هذه المناطق ،انتهت وزارة الدفاع البريطانية
من وضع مخططات تحت االســم الســري مفك البراغي ،بهدف إ�جالء 350
جنديــا بريطانيــا مــن هــذه البلدة.وتشــير الوثائــق التــي رفعت عنها الســرية
إ�لى أ�نه في اليوم الموالي تم إ�يصال رســالة إ�لى الحكومة من وزارة الدفاع،
تتضمــن تفاصيــل العمليــة مفك البراغــي ،لطلب موافقة جــون ميجور.وفي
ذلــك الوقــت لــم يكــن حجــم جرائــم القتــل فــي سربرنيتســا واضحــا ،إ�ال أ�ن
المنظمــات إالنســانية الدوليــة كانــت تــدق نواقيــس الخطــر ،وكان إالعــام
والوالد
الدولــي يتحــدث عــن عمليــات قتــل مدنيين.وقد تــم فصل الرجــال أ
الذيــن اعتقلــوا فــي هــذه البلــدة عــن النســاء والبنــات ،الالتــي تــم اقتيادهن
بالحافــات إ�لــى مناطــق تابعــة للحكومــة البوســنية.تمثلت العمليــة مفــك
البراغي في مخطط إلجالء القوات البريطانية من غورازده في حال تعرض
هذا الجيب إ�لى هجمات من قوات صرب البوســنة .إ�ال أ�ن الكشــف عن خطة
االنسحاب البريطانية لم تكن مفاجئة كبيرة للرجال الذين عملوا في جيش
هلية�.حد هؤالء هو فريد بوليوباسيتش،
البوســنة والهرســك أ�ثناء الحرب أال أ
الــذي خــدم كمقدم في الجيش الوطني اليوغوســافي ،قبل أ�ن يقود القوات
البوســنية في غورازده من منتصف  1992إ�لى نهاية  ،1994وهو يتذكر أ�ن
قوات الحماية أالممية كان يقودها ضباط لم يفهموا طبيعة تلك الحرب.
ويذكر فريد أ�نه في  1994قامت طائرات من حلف الناتو باستهداف دبابات
صربية كانت مدمرة أ�صال.ويقول :أ"�ستطيع القول أ�ن دور المجتمع الدولي
بشكل عام في البوسنة والهرسك كان غير مشرف" ".إ�ن انطباعي العام هو
أ�نهم لم يفهموا أ�بدا طبيعة الحرب في البوســنة والهرســك ،ولم يكونوا أ�بدا
محايدين ،وكانوا يتظاهرون بتنفيذ مهامهم ،وهنالك العديد من أالدلة على
أ�نهم كانوا منحازين بشكل كبير للصرب".
"لقد تجاهلوا حكومة البوســنة والهرســك وجيش البوسنة والهرسك ،وكان
تعاملهم مسيسا".في ذلك الوقت كانت قوات صرب البوسنة تسيطرة على
كل مخــارج ومداخــل غــورازده ،وقــد منعت القــوات أالممية مــن الحصول
علــى الدعــم ،فاضطــر البريطانيــون إ�لــى تقســيط المــؤن المتوفــرة لديهــم،
وكانوا يطبخون على الحطب ويستخدمون الحمير إليصال المعدات لمراكز
المراقبة التابعة لهم.وتظهر الوثائق بكل وضوح أ�ن جون ميجور كان عازما
على عدم الســماح بتورط بريطانيا في حرب مع صرب البوســنة ،أو�ن القائد
العســكري أالعلى معه ،وهو المشــير بيتر إ�ينج كان يدعم هذا القرار بشــكل
كامل.ويتذكــر فريــد أ�ن مجموعــة مــن عشــرين جنديــا مــن القــوات الجويــة
الخاصة البريطانية ،تم ســحبها على جناح الســرعة بينما كان ذلك الجيب
يتعــرض للهجــوم في نيســان /أ�بريــل  ،1994رغم أ�نهم تــم وضعهم في هذه
البلــدة ليقومــوا بالمراقبــة ونقــل المعلومــات لمايــكل روز قائد قــوات حفظ
الســام أالمميــة ،الذي كان هو أ�يضــا جنراال بريطانيا .وقد تعرض اثنان من
هؤالء العشرين لجروح أ�ثناء هجوم الصرب ،أ�حدهما فارق الحياة.
ويقــول فريــد" :عندمــا جــاؤوا إ�لــى البلــدة كانــوا متحمســين ،ويرتــدون زيهم
العسكري والسترات المضادة للرصاص ،إ�لى جانب وسائل التمويه ،ولكن
في اللحظة التي ساءت فيها أالوضاع اختفوا تماما".
" ومــع تواصــل الهجمــات ،واقتــراب قــوات صــرب البوســنة مــن غــورازده،
جــاءت طائــرة هليكوبتــر لنقــل عناصر القــوات الجوية الخاصــة ،وقد أ�خذوا

معهــم معداتهــم وهربــوا بعيــدا دون إ�عــام أ�ي أ�حد ودون القيام أب�ي شــيء.
لقد اختفوا بكل بساطة ،هكذا ذابوا تحت جنح الليل".
كما قال فريد إ�نه ليس متفاجائ من أ�ن هنالك مخططات وضعت النسحاب
قوات حفظ الســام البريطانية في حال تعرض غورازده للهجوم ،وليســت
لديه أ�ية شــكوك في أ�ن هذا حصل بالفعل ".إ�ن ســلوك قوات حفظ الســام
أالمميــة كان مشــابها لســلوك القــوات الهولنديــة فــي سربرنيتســا ،أ�و ربمــا
مخجال أ�كـثر".مسؤولية فشل حلف الناتو تقع على لندن
وفــي حال عدم شــن صرب البوســنة هجوما على غــورازده ،إف�ن عملية مفك
البراغــي لــم تكــن لتحدث.والحقــا كـتــب رايلي بعــد إ�عفائه مــن مهامه" :من
الصعــب وصــف طبيعــة العمليــات هنــاك ،ومــن المســتحيل علــى مــن لــم
يكونوا هناك أ�ن يفهموا طبيعة الحياة في تلك المنطقة".
ومع نهاية الشهر ،على إ�ثر انعقاد مؤتمر دولي حول البوسنة في لندن ،اتفق
وزراء دول الناتو على أ�ن أ�ي هجوم على هذه البلدة يجب أ�ن يقابل بغارات
جوية موجهة ،وهذا كان الخيار المفضل لدى كلينتون.
أو�شــار جــون ميجــور إ�لى أ�نه بنهايــة ذلك المؤتمر ،تخلــت الواليات المتحدة
عــن إ�صرارهــا علــى تنفيــذ قصف شــامل ،فيمــا تراجــع الفرنســيون أ�يضا عن
بعــض المخططــات الخطيــرة التــي اقترحوهــا إلعــادة اســترجاع الســيطرة
علــى سربرنيتســا.وفي النهايــة تــم شــن غــارات جويــة فــي الشــهر الموالــي،
بعــد أ�ن نفــذت قــوات صــرب البوســنة هجومــا بالقذائــف على ســوق مفتوح
فــي ســراييفو ،أ�دى لســقوط  43قتيــا و 75جريحا.كمــا تــم شــن العديد من
الهجمــات المضــادة ،ثــم االتفــاق علــى وقــف إ�طــاق النــار ،وبحلــول شــهر
نوفمبر /تشــرين الثاني تم التوصل التفاق ســام .بعد ذلك تم نشر عشرات
آالالف من قوات حفظ السالم في أ�نحاء البوسنة ،تحت مظلة حلف الناتو.
وواصل شــبح سربرنيتســا مالحقة الهولنديين لســنوات ،ففي العام 2002
استقال فيم كوك وكامل أ�عضاء حكومته ،بعد أ�ن توصل تقرير هولندي إ�لى
تحميــل مســؤولية هــذه المجزرة للقيادة السياســية والعســكرية للبالد ،إ�لى
جانب منظمة أالمم المتحدة.كما الحق شبح هذا الفشل المملكة المتحدة.
إ�ذ أ�ن روبــرت هنتــر الــذي كان حينها ســفير واشــنطن لدى الناتــو ،قال " إ�ن
بريطانيــا تقــع على عاتقها مســؤولية كبيــرة في ما حصل في سربرنيتســا .إ�ن
لندن"�.مــا دوغــاس هيــرد ،الــذي كان
فشــل الناتــو فــي التحــرك يقــع علــى
أ
وزير خارجية بريطانيا حتى أ�ســابيع قليلة قبل ســقوط سربرنيتســا وحدوث
جرائــم إالبــادة الجماعيــة ،فقــد كـتــب الحقــا " إ�ن رفــع حظــر التســليح كان
ســيخلق توازنا في القدرات العســكرية للطرفين .أو�ولئك الذين تولوا رســم
بالخجل�".ما جون ميجور
سياســتنا تجاه البوســنة يجب عليهم أ�ن يشــعروا
أ
من ناحيته فقد كـتب الحقا" :كـقائد وعضو في المجتمع الدولي أ�تقبل اللوم
الــذي يجــب أ�ن يقــع علــى عاتق الجميع ،بســبب فشــل العالــم الخارجي في
التعامــل مــع أالزمــة فــي أ�ثنــاء حدوثهــا وفــي الســنوات الالحقــة .ولكن رغم
ذلك يجب إالقرار أب�ن بريطانيا بذلت جهدا أ�كـثر من أ�غلب آالخرين".
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أدعية مأثورة للتعامل مع
الهم والكرب واالكتئاب

والدعيــة النبويــة لعــاج
هنــاك مجموعــة مــن أالذكار أ
الكــرب والهــم والحــزن أ�و مــا يســمى فــي عصرنــا بـ ـ
(االكـتــاب) أ�و (القلــق المرضــي) وقد ذكرهــا إالمام ابن
القيــم رحمــه هللا فــي كـتابــه القيم (زاد المعــاد في هدي
خير العباد) حين تحدث عن هديه صلى هللا عليه وسلم
فــي عــاج أالمراض الحســية المختلفــة ،أو�طــال النفس
فيهــا ،ثــم تحدث فــي فصل خاص عن عالجــه للمكروب
والمهمــوم والمحــزون ،و إ�ن شــئت قلــت :للكــرب والهــم
والحــزن .وهــو عالج يقــوم علــى أالذكار والدعــوات التي
تصل إالنسان بربه عز وجل.
ومــن هــذه أالدعيــة“ :ال إ�لــه إ�ال هللا العليــم الحليم :ال إ�له
إ�ال هللا رب العرش العظيم ،ال إ�له إ�ال هللا رب السماوات
السبع ،ورب أالرض رب العرش الكريم “.

وفــي “جامــع الترمــذي” عــن أ�نــس ،أ�ن رســول هللا صلى
هللا عليه وسلم ،كان إ�ذا حزبه أ�مر ،قال“ :يا حي يا قيوم
برحمتك أ�ستغيث”.
وفي “سنن أ�بي داود” عن أ�بي بكرة ،أ�ن رسول هللا صلى
هللا عليه وســلم قال“ :دعوات المكروب :اللهم رحمتك
ش�ني
أ�رجو ،فال تكلني إ�لى نفسي طرفة عين ،أو�صلح لي أ
كله ،ال إ�له إ�ال أ�نت”.
وفيها أ� ًيضا عن أ�سماء بنت عميس قالت :قال لي رسول
هللا صلــى هللا عليــه وســلم :أ“�ال أ�علمــك كلمــات تقوليهن
عند الكرب ،أ�و في الكرب :هللا ربي ال أ�شــرك به شـ ًـيئ”.
وفي رواية أ�نها تقال سبع مرات.
ومن أ�دعية الهم والحزن ما ورد في مســند إالمام أ�حمد:
عــن ابن مســعود ،عــن النبي صلى هللا عليه وســلم قال:

“مــا أ�صــاب عبـ ًـدا هــم وال حزن فقــال :اللهم إ�نــي عبدك،
ابن عبدك ،ابن أ�متك ناصيتي بيدك ،ماض ّفي حكمك،
عــدل فـ ّـي قضاؤك ،أ�سـ أـ�لك بكل اســم هو لك ســميت به
حدا من خلقك،
نفسك ،أ�و أ�نزلته في كـتابك ،أ�و علمته أ� ً
القر�ن
أ�و اسـ أـت�ثرت به في علم الغيب عندك :أ�ن تجعل آ
العظيم ربيع قلبي ،ونور صدري ،وجالء حزني ،وذهاب
فرحا”.
همي ،إ�ال أ�ذهب هللا حزنه وهمه ،أو�بدله مكانه ً
وفي الترمذي عن سعد بن أ�بي وقاص ،قال :قال رسول
هللا صلــى هللا عليــه وســلم“ :دعوة ذي النــون إ�ذ دعا ربه
وهــو فــي بطن الحوت :ال إ�له إ�ال أ�نت ســبحانك إ�ني كنت
مــن الظالميــن ،لــم يــدع بهــا رجل مســلم في شــيء قط
إ�ال اســتجيب له”وفــي روايــة “ إ�نــي ألعلــم كلمــة ال يقولها
مكروب إ�ال فرج هللا عنه :كلمة أ�خي يونس”.

وفي “سنن أ�بي داود” عن أ�بي سعيد الخدري ،قال دخل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم المسجد ،إف�ذا
هــو برجــل من أالنصار يقال له :أ�بــو أ�مامة ،فقال“ :يا أ�با
أ�مامــة مالــي أ�راك فــي المســجد فــي غير وقــت الصالة؟”
فقــال :همــوم لزمتنــي ،وديون يا رســول هللا ،فقــال :أ“�ال
كالمــا إ�ذا أ�نــت قلتــه أ�ذهــب هللا عــز وجل همك
أ�علمــك ً
وقضى دينك؟” قال :قلت :بلى يا رسول هللا ،قال“ :قل
إ�ذا أ�صبحــت و إ�ذا أ�مســيت :اللهــم إ�ني أ�عوذ بك من الهم
والحــزن ،أو�عــوذ بــك مــن العجــز والكســل ،أو�عــوذ بــك
مــن الجبــن والبخــل ،أو�عــوذ بــك مــن غلبة الديــن وقهر
الرجــال “ .قــال :ففعلــت ذلــك ،أف�ذهــب هللا عــز وجــل
همي ،وقضى عن ديني.
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 6نصائح ..كيف تتعامل المرأة
الصالحة مع ابتالء األسرة؟

غيــاب الــزوج ،أ�و مــرض أالبنــاء ،أ�و الفقــر ،أ�و المشــكالت العائليــة مــع
آالخريــن ،أ�و البعــد عــن أالهــل والديــار "..ابتــاءات تتعــرض لها أالســرة
وخاصــة فــي المجتمعــات التي تواجه أ�نظمة مســتبدة تعمل على التفريق
بيــن الرجــل وزوجــه ،إ�ذ تجرعــت القلــوب المؤمنــة االبتــاءات ،فلــم
والنبيــاء والصحابة
يتــرك االبتــاء بابا إ�ال ودق عليه ،فهذه ســنة الرســل أ
والتابعيــن ،إ�ذ قــال ســبحانه :أ"�حســب النــاس أ�ن يتركــوا ان يقولــوا آ�منــا
وهــم ال يفتنــون ،ولقــد فتنــا الذين مــن قبلهم فليعلمــن هللا الذين صدقوا
وليعلمن الكاذبين".
وقــال الرســول صلى هللا عليه وســلم" :مــا يزال البــاء بالمؤمن والمؤمنة
في نفســه وولده وماله حتى يلقى هللا وما عليه خطيئة" ،وقد ســئل النبي
صلى هللا عليه وسلم من أ�شد الناس بالء؟ قال أ�شد الناس بالء أالنبياء،
فالمثل ،يبتلى الرجل على حســب دينه ،إف�ن
ثــم الصالحــون ،ثم أالمثل أ
كان فــي دينــه ً
صلبا اشــتد به بالؤه ،و إ�ن كان فــي دينه رقة ابتلي على قدر
دينــه ،فمــا يبــرح البــاء بالعبــد حتى يتركه يمشــي علــى أالرض ومــا عليه
خطيئة" أ�خرجه إالمام أ�حمد وغيره.
وتختلف ردود أالفعال من كل أ�ســرة تجاه ما تبتلى به ،فبعضها ينكســر،
وربما تســبب بالؤها في تفرقها وتشــرذمها ،أ�و في انحراف بعض أ�فرادها
– وغالبــا مــا يقــع هــذا علــى أالبنــاء  ،-وربمــا كان بالؤهــا ســببا فــي ثباتهــا
وصمودها ونجاحها و إ�نجازها ،وتقدم أ�فرادها على المســتوى إاليماني بل
والمستوى الحياتي ايضا.
ووفقــا لمختصيــن ،فـ إـ�ن تلــك االبتــاءات هي مجــرد عواصف تهز أالســرة
ـد� او تنجلــي ،فـ إـ�ذا كانــت القلــوب ضعيفــة
أ
فت�خــذ وقتهــا ،وال بــد أ�ن تهـ أ

فقــد تكــون عرضــة وصيــدا ثمينا أ�مام الشــيطان ،و إ�ن كانــت القلوب قوية
كان الثبــات وصفهــا وحالهــا وكان القــرب إ�لــى هللا ســبيلها .ووجــه بعــض
المستشــاريين التربوييــن بعــض النصائــح للتعامــل مع البــاء لكي تؤجر
أالسر المبتالة ،ومنها:
الصبــر ..فــا تجزع ،بل تثبت ،وتحتســب أ�جرها عند هللا ،فهذه الشــدائد
تبيــن دور الزوجــة الصالحــة مــن غيرها ،وتظهــر معدنها النبيــل ،أو�صلها
الطيــب الصــادق ،فــاهلل تعالــى يحــب ويبشــر الصابريــن ،والصبــر درجــة
بامر�ة
عالية ال ينالها إ�ال من وفقه هللا ،فقد مر النبي صلى هللا عليه وسلم أ
تبكــي ابنــا لهــا على قبــره ،فقال لهــا" :اتــق هللا واصبري" أ�خرجه مســلم،
ولمــا أ�رســلت ابنتــه زينــب له صلــى هللا عليه وســلم أ�ن ابنهــا يحتضر قال
ما�عطى وكل شــىء عنده إ�لى أ�جل مســمى فاتق
لهــا " :إ�ن هلل مــا أ�خــذ ولــه أ
هللا واصبري" أ�خرجه البخاري.
وقرين الصبر االحتساب
و إ�يــكال أ�مرهــا لربهــا ،وذلــك عندمــا تســمع حديــث النبــي صلــى هللا عليه
وســلم" :ما ُيصيب المســلم من نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أ�ذى
وال غم حتى الشــوكة ُيشــاكها إ�ال كـفر هللا بها من خطاياه" رواه البخاري.
وفي هذا تكـفير للذنوب ومحو للسيائت ورفع للدرجات ونيل المنزلة في
آالخرة .فالصبر واالحتساب هو ما يهون البالء.
الرضا بقضاء هللا سبحانه
المر�ة التــي ذكرنا أ�نها فقدت ابنا لها
إ�ذ نصــح النبــي صلى هللا عليه وســلم أ
فقال لها " :إ�نما الصبر عند الصدمة أالولى" ،إ�نه الرضا الذي يجعل عندها
القليــل كـثيــر ،فكلما اشــتد ضيقها حمدت هللا بقلب راض ،حينئذ تشــعر

بالراحة وسعة الصدر والتفاؤل إف�نها تعلم أ�ن ا عند هللا خير ،يقول صلى
هللا عليــه وســلم" :عجبــا ألمــر المؤمــن إ�ن أ�مــره كلــه له خيــر ،وليس ذلك
ألحد إ�ال للمؤمن ،إ�ن أ�صابته سراء شكر فكان خيرا له و إ�ن أ�صابته ضراء
صبر فكان خيرا له".
إاليجابية
وعــدم االستســام لالنكســار ،أ�و الركــون للقعود ،أ�و انتظــار الهموم ،فهنا
والزمات؛ فــا تجلس تنوح
تظهــر حقيقــة المـ أـر�ة الصالحــة في الصعــاب أ
وتبكــي حظهــا ،وال أي�خذهــا القلــق ،وال تســتبد بهــا الرجفــة ،وال يلفهــا
القنــوط ،وال يحاصرهــا الحــزن مهمــا شــعرت به ،ولكن يكــون تفاعلها مع
أالزمة هو التفاعل إاليجابي ،تفاعل يدفعها ويحركها نحو فضائل أالعمال
وفضائل المواقف ،تفاعل ال يجمد أ�عضاءها بل تســتقبل البالء إب�يجابية
الثبات ،وتقوم بدورها على أ�كمل وجه أو�فضل ما ينبغي.
وربما كان في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم في اختيار الزوجة إ�شارة
إ�لى ذلك ،إ�ذ يقول " :إ�ذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه".
ولننصــح المـ أـر�ة ههنــا عنــد أالزمات ان تبــدي الصالبة فــي المواقف ،أو�ن
تزيــد أ�كـثــر أو�كـثــر مــن وقارها في بيتها ومن حشــمتها ،ومــن انكبابها على
أ�ســرتها ،أو�ال تفتــح مجــاال للغربــاء أ�يا كانوا ،أو�ن تســتر حالهــا وحال بيتها
مهما استطاعت إ�لى ذلك سبيال.
تربية أ�بنائها
فليــس فقــط مطلوبــا منهــا أ�ن تكــون صالحــة فــي نفســها بينمــا هــي تهمل
دورهــا المنــوط بهــا ،بــل أ�يضــا ينبغــي عليهــا فــي أالزمــات خصوصــا أ�ن
تكــون صالحــة مصلحة ،تلك التي تقف وتصمد أ�مــام الرياح ،وتواجه كل
العقبات ،وتقف وقفة شــامخة تربي أ�بناءها التربية التي ترضى هللا تعالى
وتجــد ثمــرة هــذه التربية في صــاح ابنائها ،وتميزهم عــن غيرهم ،وذلك
بتوفيق هللا تعالى لها ألنها اســتمدت العون من هللا تعالى حينما اتجهت
لرعاية ابنائها فهو سبحانه يتولى الصالحين.
توطيد الصلة باهلل
إف�ذا اشتد الضيق ضيقا والهم هما والحزن حزنا ،فالخروج من كل ذلك
هــو بفرارهــا إ�لــى هللا تعالــى ،ذلــك الــذي يخفف عنهــا الكـثير وال يشــعرها
بالتعب مهما كانت مدته.
المر�ة الصالحة عند نزول البالء بها بعدم الشكوى إ�ال هلل تعالى،
وتتسم أ
والعباء تتزايد.
خرى
ال
بعد
الواحدة
عليها
تزداد
قد
فالمشاكل
أ
أ
القدوة
المر�ة فــي المهمة التي تنتظرهــا إ�ال إ�ذا اصبحت قدوة ألبنائها،
لــن تنجــح أ
وكلمــا ارتقــت في عيونهــم كان التقليد ،أف�فلحت التربية ،كما تكون قدوة
ألهــل بيتهــا وجيرانهــا أو�قاربهــا ،والقدوة ليســت بكالم يقــال و بل بعمل
يقدم وصورة منيرة ساطعة فتتبع...
قــال ابــن القيــم رحمــه هللا " :إ�ن هللا ســبحانه وتعالى اقتضــت حكمته أ�نه
البد أ�ن يمتحن النفوس ويبتليها ،فيظهر باالمتحان طيبها وخبيثها ،ومن
يصلح لمواالته وكرامته ومن ال يصلح ،وليمحص النفوس التي تصلح له،
ويخلصهــا بكيــر االمتحــان كالذهب الذي ال يخلص وال يصفو من غشــه إ�ال
باالمتحــان ،إ�ذ النفــس فــي أالصــل جاهلة ظالمة ،فقد حصــل لها بالجهل
والظلــم مــن الخبث ما يحتاج خروجه إ�لى الســبك والتصفية ،إف�ذا خرج
فــي هــذا الــدار و إ�ال ففــي كيــر جهنــم ،فـ إـ�ذا هــذب العبــد ونقــي أ�ذن لــه فــي
دخول الجنة" ،وســنة هللا الجاريــة المتحان القلوب وتمحيص الصفوف،
قــال تعالــى "ولقــد فتنــا الذيــن مــن قبلهــم فليعلمــن هللا الذيــن صدقــوا
وليعلمن الكاذبين".
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االلكترونية والجهل األبجدي
األمية
وجهان لعملة واحدة

دار السالم /بغداد /متابعة
الثــورة المعلوماتيــة الهائلــة التــي شــهدها العالــم فــي بدايــة االلفيــة
الثالثــة فرضــت اشــتراطاتها التكنولوجيــة فــي تبنــي اســلوب جديــد
للم�لوف ،ولم
يختــزل الزمــن والمكان في التــداول المعرفي ومغاير أ
تعــد االنمــاط القديمــة ذات فائــدة ،واصبــح الكــون االرضــي يتحرك
وفــق تحديثــات تلك الثورة ،مع هــذا كله نجد البعض ال يزال يجهل
التــداول االلكـتروني بابســط صوره ،فالبلــدان النامية التي لم تغادر
بعد االمية االبجدية تقف عاجزة عن مواكبة التطور.
مسارات الوجود
اكد الكاتب صباح محسن كاظم "حتمية تعلم استخدام الحاسوب
ونظــام المعلوماتيــة بتطبيقاتــه الحديثــة التــي أ�صبحــت ضروريــة
لالتصــاالت ،والتعلــم عــن بعــد أب�جــواء جمــوح الجائحــة للعــزل
االجتماعــي ،لقــد حققــت الطفــرة المعلوماتيــة بعصــر العولمــة
والســرعة قفــزات ال يمكــن اللحاق بها ،لكن عــدم التعلم على كيفية
االســتخدام يجعــل إالنســان خارج العصــر ،حتــى أ�ن أالدب الرقمي
اليوم ،الكـتب والمكـتبات تحولت إ�لى (بي دي اف) لذلك التواصل
المعرفي ِعبر هذه الثورة يحتاج من إالعالم المرئي تعليم المجتمع
كيفيــة التعامــل الرقمــي بالثــورة االلكـترونيــة الهائلــة التــي تتدفــق
كســيل كاســح" ،واختتــم كاظــم "اليــوم أ�صبــح التعامــل الفكــري
والثقافـ ّـي أب�نمــاط جديــدة غيــر معهــودة هــي التــي تتحكم بمســارات
الوجود".
� َّمية تكنولوجيةَّ
أ
وقــال الكاتــب علــي العبودي "مــن فهم معنى محــو االمية وانقراض
ذلــك اســتطاع المجتمــع آالخــر صناعــة تكنولوجيــا ،أو�ن يصــل الى
حيــاة يضمــن فيهــا تجــاوزه للمشــكالت الطارئــة ،كمــا حصــل فــي
حاضرنا من ازمة كورونا حينما استطاع المجتمع المتطور صاحب
االمتيــاز بالتكنولوجيــا أ�ن يجتاز بشــكل كبير هــذه أالزمة رغم قوتها
عكس الدول النامية مثل العراق فانه وجد صعوبة في ذلك ،فمثال

التربيــة والتعليــم حين تم فرض التعليــم االلكـتروني ،وجد تالميذه
او طلبتــه صعوبــة فــي التعامــل الرقمــي مــا جعلــه ضمــن االفتقــار
الرقمــي ،لذلــك على العراق أ�ن يجد الحلــول بتعزيز جهوده لضمان
للميــة التكنولوجيــة،
الوصــول الــى خدمــات اكـثــر رصانــة ،تفاديــا أ
ومنح المجتمع المهارات والموارد التي يحتاجها للمشاركة في محو
هذه االمية اســتعدادا لمحرك يخدم المجتمع عالميا ،لذلك نجد ان
جائحــة كورونا كشــفت الكـثير مــن العيوب إ�زاء تطــور التكنولوجيا
وهي العامل الوحيد الذي اسهم في كشف جوانب كـثيرة في العراق
منهــا ،ظهــور االميــة التكنولوجيــة من خــال عدم اســتطاعة الجيل
الحالي استخدام برامج االجهزة الذكية في الدروس االلكـترونية".
لغة تواصل
مدرســة مادة الحاســوب سوســن السعيدي اشــارت الى أ�ن "القراءة
والكـتابــة قبــل الثــورة المعلوماتيــة كانتــا لغــة التواصــل بيننــا وبين
العالــم ،اذ بالقــراءة نســتمع لتجــارب االخريــن ســواء العلميــة او
االجتماعية ونطلع على احوالهم وافكارهم ونستفيد منها ،وبالكـتابة
نعــرض عصــارة خبراتنــا وتجاربنا لغيرنــا والثــورة المعلوماتية عالم
اوسع واشمل واسهل".
واضافــت الســعيدي "كان الحصــول علــى الكـتــب ســابقا ليــس هينا
نظــرا للوضــع االقتصــادي واالمنــي الــذي يحيــط ببعــض الكـتــب،
وكذلــك الوقــت الــذي نســتغرقه فــي قــراءة الكـتــاب وفهــم محتواه،
ووســائل التواصل قدمت لنا الكـتب بارخص االثمان وابســط صور
العــرض ،اذ اصبــح الكـتــاب فــي متنــاول الجميــع وبتكلفة بســيطة،
وكذلك مكنتنا من االســتفادة من طرق نشــر الكـتب المتعددة مثال
صوت او فيديو ،ولم نعد نحتاج الكـثير من الوقت لقراءة محتويات
الكـتاب ،فمن الممكن سماع تسجيل صوتي الي كـتاب اثناء سفرنا
او انتقالنا من مكان الى مكان اخر ،وهذه الطرق ســمحت بانتشــار
اكبر للوعي والثقافة".
سياسة تجهيل

اوضــح القــاص عبــد الــرزاق الســويراوي "حتــى أالمــس القريــب،
كان التصنيــف التقليــدي الســائد لمفهــوم أالميــة ،انهــا صنفــان،
أالول أالميــة أالبجديــة ،أ�مــا الثانــي فهــو أالميــة الحضاريــة ُويطلــق
علــى الشــريحة التــي تقـ أـر� وتكـتــب ،لكن مســتوى وعيهــا و إ�دراكها ال
يختلــف كـثيـ ًـرا ّعما هــو عليه في أالمية أالبجديــة ،أ�ما اليوم وفي ظل
عالــم تحركــه ثورة معلوماتية جبارة فقد توســع حجــم مفهوم أالمية
دوال بعينها إ�ذا شئنا
التقليدي بحيث تجاوز مستوى أالفراد ليشمل ً
الدقــة فــي التوصيــف" ،ولفــت الســويراوي الــى أ�ن "دول أالنظمــة
الشــمولية التي تتعمد سياســة التجهيل ضد شــعوبها ،هي أ�قرب الى
البــداوة منهــا الــى العالم المتمدن ،كونها ترزح تحت مســتويات من
كليا
أ�ميــة الثــورة التكنولوجيــة مقابل عالــم متحضر ومنفتــح يعتمد ً
فــي كل شــؤون حياتــه على الكم الهائل مــن البيانات التي توفرها له
هذه الثورة المعلوماتية العمالقة".
متغيرات َّ
علمية
الكاتب طه الخزرجي اوضح اننا "نضطر احيانا ونحن من نستعمل
الحاســبة يوميا اذا اردنا أ�ن نحدث تطبيقا ،للجوء الى ابنائنا او احد
الشــباب التمام ما عجزنا عنه ،فكيف والمجتمعات تدخل كل فترة
من الزمن في موضة جديدة تفرضها عليها دائما المتغيرات العلمية
او االجتماعيــة وخاصــة في العقود االخيرة من القرن العشــرين ،اذ
حل علينا الذكاء االصطناعي وبات الذكاء االجتماعي يشــمل اغلب
مفاصلنــا ،بــل االشــكالية باتــت ان التغييــر فــي مفاهيــم التواصــل
االجتماعــي شــمل كل افــراد المجتمــع ولــم يكــن تغييــرا اســتقرائيا
لفئــة االطفــال والشــباب صعــودا ،و دخــل التواصــل االجتماعــي
كـقرين مالصق للشــخصية ونافذة تواصل متقدمة البد من الدخول
اليهــا كل حيــن ،وبــات طريقة مكـثفة للنقاشــات وخاصة بين االهل
واالخوات المتزوجات ،وبات التواصل االجتماعي هذا اغلب الوقت
صوتا وصورة".
مجانا ما يتيح التواصل ً
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مانشستر سيتي يتكبد خسائر مالية كبيرة في عام كورونا
دار السالم /وكاالت
كشــف نادي مانشســتر ســيتي متصدر الدوري
إالنجليــزي الممتــاز لكــرة القــدم ،عــن خســائر
كبيــرة تكبدهــا فــي موســم  2020-2019بعد
أ�ن تضرر كـثيرا جراء جائحة كوفيد.19-
وقــال النــادي إالنجليــزي ،إ�نــه تكبــد خســائر
صافيــة قدرهــا  126مليــون جنيــه اســترليني
( 175مليــون دوالر) .وتراجعــت إاليــرادات
بنســبة  11فــي المئة إ�لــى  478.4مليون جنيه
استرليني خالل موسم  2020-2019بعد أ�ن
ـارس�/ذار قبــل أ�ن يتــم
توقــف النشــاط فــي مـ
أ
اســتئنافه بــدون جماهيــر فــي يونيو/حزيــران.

وجــاءت الخســائر نتيجــة تراجع إ�يــرادات أ�يام
المباريــات والبــث التلفزيونــي بينمــا تســببت
المت�خــرة للموســم الماضــي فــي نقــل
النهايــة أ
حســابات ربــع مباريــات الفريــق تقريبــا فــي
الــدوري الممتاز والمراحــل أالخيرة في دوري
وك�س االتحــاد لحســابات العــام
أالبطــال أ
وت�جلــت أ�يضــا إ�يــرادات مبيعــات
المقبــل .أ
العبيــن مثــل صفقــة انتقال ليــروي ســاني إ�لى
بايــرن ميونيــخ مقابــل  45مليــون يــورو (53
مليــون دوالر) ولــن تظهــر أ�يضــا فــي حســابات
موســم  .2020-2019لكــن النــادي توقــع
أ�ن يحقــق أ�رباحــا فــي موســم 2021-2020

رغم فوز فريقه ..راموس غاضب بعد
مباراة ريال مدريد وليفربول

دار السالم /وكاالت
علــق قائــد لاير مدريــد ،ســيرخيو
رامــوس ،علــى فــوز فريقــه علــى ضيفه
ليفربــول إالنجليــزي بثالثــة أ�هــداف
مقابــل هــدف واحــد ،لحســاب ذهــاب
دور ربــع نهائــي دوري أ�بطــال أ�وروبــا
لكرة القدم.

رفقــة منتخــب إ�ســبانيا فــي فتــرة
التوقف أالخيرة.
وكان الالعــب ُالمخضــرم جــزءا ال
يتجـ أـز� مــن فــوز لاير مدريــد بــذات
النتيجــة علــى ليفربــول فــي لقائهمــا

أالخيــر ،ضمــن نهائــي دوري أ�بطــال
أ�وروبا  2018في "كييف".
وافتقــد لاير مدريــد قائــده رامــوس فــي
هــذه المناســبة ،لكنــه كان حريصــا
علــى التغريــد عقــب االنتصــار ،أو�ظهر

شــعوره "بالغضــب والحســرة لعــدم
وجــوده فــي الملعــب ،لكنــه فخــور
برؤيــة زمالئــه يفعلــون مــا فعلــوه فــي
اللقاء".

المبــاراة التــي أ�قيمــت علــى ملعــب
أ“�لفريــدو دي ســتيفانو” فــي العاصمة
إالســبانية ،جــاءت بطوليــة مــن قبــل
بطــل أ�وروبــا فــي  13مناســبة ،بينمــا
سـ ُـيجرب “الريــدز” حظــه مــرة أ�خــرى
بعد أ�سبوعين على ملعبه.
وغــاب قائــد الميرنغــي "ســيرخيو
رامــوس" عــن المبــاراة ،بعــد تعرضــه
إلصابــة ،لــدى عودتــه مــن المشــاركة

ديمبلي يلقي الكرة في ملعب برشلونة

كشــف تقريــر صحفــي إ�ســباني ،اليــوم
أالربعــاء ،عــن موقــف الفرنســي عثمــان
بش�ن تجديد عقده،
ديمبلي ،نجم برشلونة ،أ
فــي ظــل العــروض الكبيــرة التــي يتلقاهــا
أ�خيــرا .وينتهــي عقــد ديمبلــي فــي كامــب نو
بختــام الموســم المقبــل ،وســط أ�نبــاء تفيــد
برغبــة ناديـ ــي يوفنتوس ومانشســتر يونايتد
فــي ضمــه .وبحســب صحيفــة "مونــدو
ديبورتيفــو" إالســبانية ،فـ إـ�ن ديمبلي يعطي
أالولويــة للبقــاء في برشــلونة ،حيث ينتظر
العــرض المقــدم مــن النــادي مــن أ�جــل
التجديد لسنوات أ�خرى.
ويقدم ديمبلي مستويات هائلة مع برشلونة
هــذا الموســم ،تبــدو أالفضــل منــذ انتقالــه
مــن بوروســيا دورتموند في صيــف ،2017
وقاده ذلك للعودة إ�لى المنتخب الفرنسي،
والتوهــج فــي كامــب نــو إ�لــى جــوار ليونيــل

ـي.و�ضاف التقريــر ،أ�ن المقربيــن مــن
ميسـ أ
ديمبلــي يؤكدون أ�نه يعيــش أ�فضل لحظاته
مــع برشــلونة منذ وصولــه ،و�نه يفكــر ً
جديا
أ
في االستمرار مع الفريق.
أو�شــار التقريــر ،إ�لــى أ�ن خــوان البورتــا،
رئيس النادي الكـتالوني ،يضع ملف تجديد
ديمبلــي ضمــن أ�ولوياتــه فــي برشــلونة ،إ�لــى
جانب ملف تجديد ميسي ،لكنه لم يتحرك

بعــد ،لمنــح الالعــب الفرنســي مزيــدا مــن
وك�س الملك.
التركيز على لقبي الليجا أ
أ�مــا فــي حالــة حــدوث أ�ي متغيــرات تحــول
دون تجديــد عقــد ديمبلــي ،فـ إـ�ن برشــلونة
ســيبيعه هــذا الصيــف ،خاصــة أ�ن الالعــب
انضــم فــي صيــف  2017مقابــل 105
مالييــن يــورو ،وبالتالــي لــن يتركــه البارســا
يرحل مجانا.

بعــد احتســاب إاليــرادات المؤجلــة وتراجــع
حــدة الوبــاء .وقــال الرئيــس التنفيــذي
فيــران ســوريانو" :حســابات 2020-2019
منعزلــة ليســت أ�فضــل تمثيل لواقع الموســم.
ســنحصل علــى صــورة ماليــة أ�فضــل فــي نهاية
موســم  2021-2020عندمــا يتــم الجمــع بين
الموســمين وتحليلهمــا فــي ظل وبــاء كورونا".
فــي المقابــل حقــق تشيلســي أ�رباحــا قدرهــا
 32.5مليون جنيه اســترليني في العام المالي
أالخيــر بينمــا أ�علــن منافســه فــي شــمال لنــدن
نادي أ�رســنال عن خسائر قدرها  47.8مليون
جنيه استرليني.

وزارة الشباب تحدد المالعب

الرئيسية لبطولة خليجي 25
دار السالم /بغداد
أ�كـ َـد رئيــس فريــق التفتيــش بالوفــد الخليجــي
الموجــود فــي البصــرة حاليـ ًـا ،حميد الشــيباني،
اعتمــاد ثالثــة مالعــب كرويــة فــي البصــرة حال
إ�قــرار البطولــة بنســختها الخامســة والعشــرين
في البصرة.
وزارة الشــباب والرياضــة قالــت فــي بيــان
صحفــي ،إ�ن "اجتماعـ ًـا عقــد بيــن وزير الشــباب
والرياضــة عدنــان درجــال والوفــد الخليجــي،

الهي�ة التطبيعية ،ومحافظ البصرة في
ورئيــس أ
المدينة الرياضية".
"كال مــن
وبحســب البيــان ،قــال الشــيباني ،إ�ن ً
ملعــب البصــرة الدولــي ســعة  65أ�لــف متفــرج
وملعــب المينــاء ســعة  30أ�لــف متفــرج ،همــا
الملعبــان الرئيســيان للبطولــة ،وســيتم اعتماد
الملعــب الثانــوي عشــرة آ�الف متفــرج ملعبـ ًـا
فضال عن مالعب التدريب أالخرى".
بديالً ،
ً

االتحاد األلماني يحسم موقفه بشأن
لوف بعد الهزيمة التاريخية
دار السالم /وكاالت
حســم االتحــاد أاللمانــي لكــرة القدم
موقفــه بشـ أـ�ن اســتمرار يواخيم لوف
مدربــا لمنتخــب المانشــافت قبــل
الموعد المقرر لرحيله عن منصبه.
أو�كــد االتحــاد أ�نــه ال يفكــر فــي
االســتغناء عــن مــدرب المنتخــب
الوطنــي ،علــى الرغــم مــن الخســارة

التاريخية أ�مام مقدونيا الشمالية.
وســيبقى لوف مدربا لمنتخب أ�لمانيا
فــي نهائيــات أك�س أ�وروبــا 2020
المقــررة خالل الصيف المقبل ،كما
أ�علن رئيس االتحاد أاللماني فريتس
كيلــر ،الثالثــاء فــي مقابلــة لصحيفــة
"بيلد" الواسعة االنتشار.
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السعودية تحدد الفئات المسموح لها بأداء العمرة خالل رمضان
أ�علــن مســؤول فــي وزارة الحــج والعمــرة الســعودية االثنيــن ،عــن
الفائت المســموح لها أب�داء العمرة والصلوات في المســجد الحرام
بمدينة مكة المكرمة ،خالل شهر رمضان ،وذلك ضمن إالجراءات
االحترازيــة المفروضــة للحــد من انتشــار فيروس كورونا المســتجد
"كوفيد."19-
ونقلــت وكالــة أالنبــاء الســعودية الرســمية "واس" عــن المســؤول
بالــوزارة ،والــذي لــم تســمه ،أ�ن الســلطات ســتمنح تصاريــح
أ�داء العمــرة والصلــوات ،لمتلقــي لقاحــات كورونــا أ�و المصابيــن
المتعافين ،وفق تصنيف خاص وبحسب نظام إ�لكـتروني للحجز.
أو�شــار المصــدر ذاتــه إ�لى أ�نه تقرر رفع الطاقة التشــغيلية للمســجد
بالجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة،
الحــرام ،مــع التقيــد إ
منوهــا إ�لــى أ�نه جرى وضع ضوابط للســماح للمصلين والمعتمرين
أب�داء مناسك شهر رمضان ،وشملت أالشخاص المحصنين وفق ما
يظهره تطبيق (توكلنا) من الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا.

دراسة :تلقي دروس في السعادة
يحسن الصحة النفسية

قالت دراســة إ�ن تلقي طالب الجامعات دروســا
عــن "الســعادة" قــد يحســن صحتهــم النفســية،
اعتمــادا علــى بيانــات طــاب تلقــوا دروســا فــي
الســعادة بجامعــة بريســتول ،بحســب هيئــة
إالذاعة البريطانية "بي بي سي".
وتتضمــن المادة حلقات ومحاضرات ونقاشــات
عن أ�مور ثبت أ�نها تجلب السعادة.
وتقــول الدراســة إ�ن الصحــة النفســية لثــاث
دفعــات مــن الدارســين للمادة تحســنت مقارنة
بمن لم يدرسوها.

بريطانيا تطبق فكرة جواز سفر
كورونا بشكل مؤقت
علقت الحكومة البريطانية على المشروع المرتقب حول ما
يعرف بـ"جوازات سفر كورونا".
وقالت الحكومة إ�ن هذه الجوازات ستكون مؤقتة ،ولغايات
حضور أ�حداث جماهيرية فقط.
أو�وضحــت أ�ن الفكــرة مــن هــذه الجــوازات أ�و الهويــات التــي
تثبــت أ�ن حاملهــا حصــل علــى لقــاح "كورونــا" ،هــي إ�عــادة
فتــح البــاب أ�مــام أالحــداث الجماهيريــة ،ســواء الرياضيــة أ�و
الحفالت الموسيقية وغيرها.
ولفتــت إ�لــى أ�ن هــذه الهويــات المؤقتــة قــد ُتمنــح أ�يضــا لمــن
يجرون فحوصات "كورونا" ،وتظهر نتائجهم سلبية.

