
الصحة النيابية: 3 اسماء ستقدم

 الى الحكومة الختيار وزير الصحة الجديد

دار السالم/ بغداد 
اكــدت لجنــة الصحــة والبيئــة النيابيــة، عــن تحديــد موعــد 

اجتماع لترشــيح بديل عن وزير الصحة المســتقيل حســن 

نهــا ســتقدم ثالثــة اســماء إلــى  شــارت إلــى اأ التميمــي، فيمــا اأ

فــي  الــوزراء. وقــال عضــو اللجنــة جــواد الموســوي  رئيــس 

تصريحات تابعتها دار السالم، إن االسماء المرشحة لتولي 

ن"، مبينــًا  منصــب وزيــر الصحــة غيــر متفــق عليهــا حتــى االآ

الترشــيحات خــالل 24  تنتظــر  الصحــة ســوف  ن "لجنــة  اأ

ســاعة القادمــة وســوف تقــدم االســماء خــالل 72 ســاعة الى 

ضــاف: ســيتم تقديــم ثالثة مرشــحين الى  رئيــس الــوزراء. واأ

ن،  رائسة الوزراء وال يوجد هناك اي اسم متداول حتى االآ

المقبليــن  اليوميــن  اللجنــة ســتجتمع خــالل  ن  اأ الــى  الفتــا 

لتحديــد االســماء المرشــحة. ووافق رئيس الــوزراء مصطفى 

مــس الثالثــاء، علــى اســتقالة وزيــر الصحة  الكاظمــي، اول اأ

حســن التميمــي، بعــد قــرار انهــاء ســحب اليــد بحقــه علــى 

ى الى  دَّ خلفية حادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي اأ

مصرع وإصابة اكـثر من 200 شخص.
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االفتتاحية

موسم االنتخابات واحياء الشعارات بقلم: اياد السامرائي 
كلمــا يحيــن موســم االنتخابــات يتبــارى بعــض المرشــحين إلحيــاء 

شعارات قديمة والتباكي على ذلك.

واحدًا من ذلك ما شــاهدته في مقابلة متلفزة لنائب ســابق ومرشــح 

حديث عن وجود ٥٦ الف ســجين من ابناء الســنة منهم احد عشــر 

الف محكوم باإلعدام، إذ اخذ يتكلم عن الحاجة الى عفو عام.. الخ.

والحديــث عــن العفــو العــام اصبــح مهزلــة مــن المهــازل ومخادعــة 

لجمهــور يتحــرق المــًا علــى مصير عشــرات االلف مــن المحكومين ال 

نســتطيع اال الجــزم ان الكـثيــر منهــم ابريــاء او ال يســتحقون االحكام 

القاســية التــي صــدرت عليهم، وان االحكام صــدرت عليهم بظروف 

اســتثنائية ال حاجــة لتكــرار الحديــث عنها فهي معتــرف بها حتى من 

الذين ال يؤيدون اي تساهل في االمر. 

حكام  في كل مرة يقدم فيها قانون العفو يستثنى منه المشمولون باأ

بموجــب قانــون االرهــاب، ونعلــم ان الجريمــة الواحــدة ممكــن ان 

تــدرج تحــت احــكام قانون االرهاب وممكــن ان تدرج تحت احكام 

قوانيــن العقوبــات الجزائية االخــرى، وبالتالي يمكن ان يحكم على 

نه  شــخص قاتــل بالعفــو الن ذوي المجنــى عليــه تنازلوا عــن حقهم الأ

نــه حكــم  حكــم وفــق قوانيــن الجنايــات، واخــر ال يشــمله العفــو الأ

الــى  متشــابهتان  الجريمتيــن  وكال  االرهــاب  قانــون  بنــود  بمقتضــى 

حــد بعيــد . لقــد اعتــاد مجلــس النــواب عند اصــداره قانــون العفو ان 

يســتثني مــن حكمــوا بمقتضــى قانــون مكافحــة االرهــاب مهمــا كان 

الحكم ومها كانت التهمة فتهمة التواطؤ والتستر واحيانًا التحريض  

 ٥٦000 وجــود  ان  واهيــة.  ضعيفــة  بــدالالت  الكـثيريــن  شــملت 

نها   محكــوم و١١000 حكــم اعــدام يمثــل حالة اجتماعيــة خطيرة الأ

تؤســس الســتمرار االرهــاب عبــر الشــعور بالمظلوميــة وتعــزز الرغبة 

في االنتقام والتي تتزايد مع المعاملة الســيئة القائمة في الســجون، 

حد. ارجو ان ننظر الى المسالة ال بجانبها  والتي باتت ال تخفى على اأ

القانونــي فــال شــك ان القضــاء اجتهــد فــي اصــدار الحكــم بمقتضــى 

القانــون الــذي لــم يشــرعه وبمقتضــى الدالئــل التــي قدمــت اليــه ولم 

يسمح بتقديم غيرها، ولكن دعونا ننظر اليها باعتبار الماالت وهل 

ان هــذه الحالــة ســتنهي االرهاب ام انهــا واحدة من اكبر عوامل  نمو 

االرهاب.ولكي ال اكـتفي بالتشخيص واالنتقاد ادعو الى االتي: 

واالكـتفــاء  وتفصيــال  جملــة  االرهــاب  مكافحــة  قانــون  الغــاء  واًل:  اأ

بالقوانيــن الجنائيــة االخــرى وهــي قوانيــن قاســية مقارنــة بمــا عليــه 

القوانين في بلدان اخرى.

ثانيــًا: اصــدار قانــون تخفيف االحكام، ال قانــون العفو العام، وربط 

هيــل الفكري والســلوك الجيــد للمحكومين، فعندها  التخفيــف بالتاأ

نبث االمل عند الجميع بغد افضل مما يدفع الى تحسين السلوك. 

رابعــًا: بمــا ان االرهــاب فــي العــراق يتســتر بعبــاءة الديــن، فيجــب 

الرســمية  الدينيــة  للمؤسســات  محــدودَا  ال  دعمــًا  الدولــة  تقــدم  ان 

تولــد  التــي  الواســعة  الدينيــة  التوعيــة  بمهمــة  لتقــوم  والمجتمعيــة 

القناعــات ان االرهــاب ال يمكــن ان يكــون بــاي شــكل مــن االشــكال 

مــن االســالم او ينتســب اليــه، علمــا ان غالــب المؤسســات الدينيــة 

تتجاهل الخوض في هذا االمر مع الجمهور.
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معهد بروكنغز: التوقعات والتقييدات التي ستصاحب 

مهمة األمم المتحدة الرقابية على االنتخابات
دار السالم/ بغداد/ متابعة 

ول 2021، بعد سنتين  يتهياأ عراقيون في تشــرين الأ

تقريبــا مــن احتجاجــات كبيــرة اســفرت عن اســتقالة 

حكومــة عــادل عبــد المهــدي، للذهــاب الــى صناديق 

القتــراع فــي انتخابــات مبكــرة. احدى نقــاط الجدل 

الرئيســة التــي تــدور حول هــذه النتخابــات هي مدى 

مم المتحدة فيها. درجة تدخل الأ

كـثيــر مــن النخــب السياســية دعــت الــى دور رقابــي 

مــم المتحــدة، الــذي يعتبــر محــدودا مــن الناحيــة  لالأ

العمليــة ويمكــن ان يــؤدي لعواقــب غيــر مقصــودة. 

فــي الوقت الذي دعا فيــه كـثير من المحتجين الذين 

لهــم شــكوك بنزاهة النتخابات الــى دور مكـثف اكبر 

شرافها على النتخابات. مم المتحدة عبر اإ لالأ

مــا يكمــن تحــت هــذه المطالــب هــو توقــع ان يتمكن 

دور المــم المتحــدة مــن ضمــان شــفافية انتخابيــة، 

ومنــح  بالديمقراطيــة  الثقــة  اســترجاع  فــي  يســاعد 

النتخابات الشرعية. مع ذلك، يقول معهد بروكنغز، 

انــه طالمــا ان كال مــن النخــب السياســية ومجاميــع 

المحتجين الذين وقفوا ضدهم طالبوا باشراك المم 

المتحدة، فان هذا يثير التســاؤل التالي: كم ســيكون 

مــم المتحدة  ثيــر الخدمــات النتخابيــة المختلفة لالأ تاأ

في تحقيق هذه الهداف وما الذي ينبغي فعله؟

تقدمهــا  التــي  للمســاعدات  الشــائعة  الصيــغ  اكـثــر 

هــي  العالــم  حــول  النتخابــات  فــي  المتحــدة  المــم 

مســاعدة فنيــة ومراقبــة ولجنة خبــراء ودعم عملياتي 

للمراقبين الدوليين ومساندة في خلق بيئة مساعدة 

اكـثــر  احــدى  هــي  الفنيــة  المســاعدة  لالنتخابــات. 

صيــغ خدمــات المم المتحــدة النتخابية شــيوعا وتم 

توفيرها لكـثر من 100 بلد عضو بضمنهم العراق.

الشــراف النتخابــي والتنظيــم والتصديــق هــي مــن 

الصيــغ النــادرة لخدمــات المــم المتحــدة النتخابية. 

رغــم ان هــذه الخدمات نادرة، فان الشــعب العراقي 

ممي وفي احيان اخرى طالبوا  كان يطالب باشــراف اأ

المم المتحدة بتنظيم انتخاباتهم القادمة.

خر، طالبت الحكومة العراقية من المم  من جانب اآ

المتحــدة في 20 تشــرين الثاني 2020 ان تقوم بدور 

رقابــي علــى النتخابــات. وقامــت بعثــة مراقبــة مــن 

المــم المتحــدة بجمــع معلومات عــن كل مرحلة من 

المعلومــات  تســتخدم  وبالتالــي  النتخابيــة  العمليــة 

مين العــام حول نوعية  لتقديــم تقريــر بالنيابة عن الأ

النتخاب.

الــدور الرقابــي يتطلــب طلبــا رســميا مــن الحكومــة 

و  مم المتحدة اأ وكذلــك قــرارا من الجمعية العامــة لالأ

مجلس المن التابع لالمم المتحدة.

الهتمــام  مــع  يتماشــى  العراقيــة  الحكومــة  طلــب 

النتخابــات  بخدمــات  المتزايــد  الدولــي  والقبــول 

المــم  مــن  تقــدم  بالضــرورة  ليــس  العالــم،  حــول 

المتحــدة فقــط. المفوضية العراقية العليا المســتقلة 

لالنتخابــات دعــت 54 ســفارة و 21 منظمــة دوليــة 

لرســال مراقبي انتخابات. منذ منتصف التسعينيات 

اكـثــر مــن نصــف جميــع انتخابــات ديمقراطيــات غير 

متماسكة حول العالم قد تم الشراف عليها من قبل 

منظمــات دولية بضمنها المــم المتحدة ومركز كارتر 

خرون. والتحاد الوروبي و اآ

لالمــم  الخاصــة  المبعوثــة  اكــدت  شــباط   16 فــي 

المتحــدة فــي العــراق، جينيــن بالســخارت، لمجلس 

المــن اهميــة النتخابــات القادمــة فــي تشــرين الول 

وطالبــت المجلــس بالســتجابة لطلــب بغــداد لرقابة 

انتخابيــة مــن قبــل يونامــي. واشــارت المبعوثــة فــي 

حينهــا الــى الزمــة المتشــعبة التــي يعيشــها العــراق 

بضمنهــا الزمــة القتصاديــة واســتمرار تواجــد تهديد 

الســابع  تقريرهــا  وفــي  اجتماعيــة.  وتوتــرات  داعــش 

اكــدت  لالنتخابــات،  الجاريــة  الســتعدادات  عــن 

المبعوثــة الخاصــة انــه بغــض النظر عما ســيكون رد 

بقيــادة  ســتكون  "النتخابــات  فــان  مــن،  الأ مجلــس 

وقــات". ويقول  عراقيــة واســتحقاق عراقــي في كل الأ

معهــد بروكنغــز انه اذا مــا وافقت المم المتحدة على 

الطلب بمهمة المراقبة، فانها ستنفذ طلب الحكومة 

العراقيــة بشــكٍل مــرٍض، ولكــن هــل ســيرضي ذلــك 

اهداف الشــعب العراقي؟ الجواب يكمن في مواطن 

الضعــف المتجــذرة فــي عمليــة الرقابــة النتخابيــة، 

ثير عليه  ورغــم انــه دور جوهــري، فانــه بالمــكان التاأ

عبر سياسة استباقية.

المــم المتحــدة والكيانــات الخــرى ل يمكــن لهــا ان 

تحســن اجــراءات الدارة بشــكل فعــال عبــر مهمــة 

فانــه  ذلــك  علــى  عــالوة  فقــط.  النتخابيــة  المراقبــة 

يمكــن لهــذا المجال المحــدد ان يهدد الثقــة المحلية 

والشــتراك بالعمليــة النتخابيــة اذا ما كان الشــعب 

يفهم مجال الشتراك على انه اكبر مما هو فعال.

مطالبــة الشــعب العراقــي باشــراك المــم المتحــدة 

بامكانهــا  المتحــدة  المــم  بــان  العتقــاد  مــن  نابــع 

ضمــان شــفافية وعدالة النتخابات، كـثيــر من الناس 

قــد ســاهمت  كانــت  المتحــدة  المــم  ان  نســوا  ربمــا 

بمســاعداتها فــي العــراق منــذ عــام 2004. الشــعب 

يتعلــق  فيمــا  ثقــة  ازمــة  لديــه  اصــال  هــو  العراقــي 

بانتخابــات البلــد. اذا فشــل دور المــم المتحــدة فــي 

و  ضمــان اجــراء النتخابــات على انهــا حــرة وعادلة، اأ

النتخابــات ل  عقــب  المتحــدة  المــم  بيــان  كان  اذا 

زاء  يتماشــى مــع تطلــع الشــعب، فعندها تهتز الثقــة اإ

المم المتحدة والنتخابات معا.

رغــم ان الــدور الرقابــي غالبــا مــا يكــون مقيــدا، وهــذا 

فانــه  الســبب،  لهــذا  السياســية  النخــب  تفضلــه  مــا 

يمكــن ان يســتخدم مــع ذلــك لتعزيز انتخابــات حرة 

النتخابيــة  العمليــة  فــي  الثقــة  واســتعادة  وعادلــة 

والجانــب الديمقراطــي. ولجــل تحقيــق ذلــك فانــه 

يتوجــب تشــكيل مجموعــة مهمــة المراقبــة بالوقــت 

المحــدد لضمــان اجــراء المراقبــة لممارســات ما قبل 

النتخابــات. ولهــذا فانــه مــن الضــروري ان ل يكــون 

خير في مهمة الرقابة اكـثر من ذلك. هناك تاأ

مكـثفــة  عالقــات  بنــت  قــد  كانــت  المتحــدة  المــم 

ومــع  لالنتخابــات  المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  مــع 

مؤسســات عراقية ولكنها فشــلت في بناء تواصل مع 

الشــارع العراقــي الــذي تمثله حركــة الحتجاج. هذا 

مــال التي ل تتم  شــيء تحــدده المــم المتحدة، لن الآ

ضرار بالسمعة. تلبيتها ستؤدي فقط الى الإ

اي قــرار تتوصــل اليــه المــم المتحــدة واي تقييــدات 

ستواجهها يجب ان تتواصل به مع الشعب العراقي، 

مم  وعكس ذلك فان الشعب سيبقى ينظر الى دور الأ

المتحدة على انه دواء عام لمشاكل حكمه.

عن معهد بروكنغز
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لقاحات كورونا.. وسائل تطعيم بين 
التردد والقبول المجتمعي

دار السالم/ بغداد/ متابعة

صابات بفيروس كورونا التي تجاوزت  مع تزايد اعداد الإ

صابــة فــي اليــوم الواحــد، اصبح مــن الضروري  لف اإ 8 اآ

بصــورة  والتحصيــن  اللقــاح  موضــوع  مــع  التعاطــي 

تتناســب مــع  حجــم الكارثــة التــي يتعــرض لهــا العالــم 

والعــراق علــى وجــه الخصــوص، والعمــل علــى توعيــة 

خــذ اللقــاح،  ســراع باأ وتثقيــف المواطنيــن بضــرورة الإ

للحفاظ على صحتهم وذويهم وبالتالي سالمة المجتمع، 

فضال عن ضرورة التعامل بشكل علمي مع الوباء، وكل 

هــذا يهدف الــى وضع خطوات صحيحة مــن اجل ايجاد 

حلــول للمشــكالت التــي ولدتهــا الجائحــة منــذ ظهورهــا 

والى يومنا هذا.

عالمــي لــوزارة الصحــة الدكـتــور محمد  عضــو الفريــق الإ

نهــا ومنــذ عقــود  كاظــم محســن اكــد اهميــة اللقاحــات لأ

ماضية عملت على انقاذ الماليين سنويًا، على الرغم من 

ثار  انها بصورة عامة ل تخلو من التداخالت الصحية والآ

الجانبيــة، كمــا هــو الحــال اليوم مــع اللقاحــات الخاصة 

منة  بوبــاء كورونــا، لكنها اصبحت الوســيلة الوحيــدة الآ

مــن اجــل ايقــاف التفشــي الســريع للوبــاء، خصوصــا ان 

هــذا المر اشــبه ما يكون بســباق مع الزمــن بهدف انقاذ 

اكبر عدد ممكن من الناس حول العالم باكمله، مشــيرا 

الــى اتبــاع وزارة الصحــة ســتراتيجية فاعلــة فــي توفيــر 

اللقاحات وتقديمها لفائت المجتمع عن طريق اكـثر من 

700 منفذ صحي للحصول على اللقاح.

ليات متعددة اآ

وافــاد عضــو الفريــق العالمــي لــوزارة الصحــة الدكـتــور 

ليات مختلفــة تم توفيرها  محمــد كاظــم محســن بوجود اآ

التســجيل  منهــا  اللقــاح،  علــى  يحصــل  كــي  للمواطــن 

المســبق عبــر الموقــع اللكـترونــي المخصــص مــن قبــل 

دخــال بيانات المســتفيد وتحديــد اقرب مركز  الــوزارة واإ

صحــي او منفــذ لعطــاء اللقــاح عن طريــق تحديد موعد 

مســبق لــه، وهــذه الطريقــة وجــدت لتســهيل مراجعــة 

المســتفيدين ومنــع تجمــع المواطنيــن وحــدوث الزخــم 

خرى  لية الأ والزدحامات داخل المراكز الصحية، اما الآ

فهي مراجعة المنافذ بصورة مباشرة والمتمثلة بالمراكز 

الصحيــة والمستشــفيات المخصصة لتقديــم اللقاحات، 

اذ تجــاوز عددهــا )700( منفــذ فــي عمــوم البــالد وقابلة 

مكان  للزيــادة فــي حــال اســتدعت الحاجــة لذلــك، اذ باإ

المواطن الحصول على اللقاح في اليوم نفسه.

مناشئ رصينة

الصحــة  وزارة  فــي  التوعيــة  شــعبة  مديــرة  واوضحــت 

ن جميــع اللقاحات المتوفرة  الدكـتــورة نــور محمد علي اأ

منــة وذات فعاليــة جيدة، اذ عملــت الوزارة على  حاليــا اآ

توفيــر اكـثــر من نوع، ســواء عن طريــق مرفق كوفاكس 

او مــن خــالل التعاقــد المباشــر مــع الشــركات الرصينــة 

المصنعــة لتلك اللقاحات، بهدف ضمان وصول اللقاح 

ســرع وقــت وشــمول اكبر عــدد مــن المواطنين، ومن  باأ

نــواع فايــزر الــذي خصــص لــه مــا بيــن 60-50  هــذه الأ

منفــذا فــي عمــوم البالد، اذ ســيصل على شــكل دفعات 

اســترازينيكا،  ولقــاح  الصينــي  وســينوفارم  ســبوعية،  اأ

خــرى ســوف يتــم  نــواع اأ فضــال عــن اللقــاح الروســي واأ

التعاقــد عليهــا تباعــا وبحســب اللجنــة الوطنيــة لنتقــاء 

ن اليــام  الدويــة وقراراتهــا بهــذا الخصوص.لفتــة الــى اأ

مــن  خــرى  اأ واعــداد  المقبلــة ستشــهد وصــول دفعــات 

نواعها ومناشئها، نتيجة التعاقدات  اللقاحات بمختلف اأ

التــي ابرمتهــا الــوزارة مــع الشــركات العالميــة المصنعة 

اتاحــة  مرفــق  طريــق  عــن  وكذلــك  مباشــرة  بصــورة 

لقاحات« كوفيد - 19 »على الصعيد العالمي كوفاكس.

مان الجتماعي الأ

الباحثة بالشــؤون النفســية والجتماعية الدكـتورة ندى 

والطمئنــان  لالمــن  الفــرد  فقــدان  ن  اأ بينــت  العابــدي 

يجعلــه عرضــة لالصابــة بالكـثير مــن المــراض وبالتالي 

تقــل مناعتــه لمواجهتهــا، ومــا واجهه المجتمــع العراقي 

خــالل فتــرة الجائحــة لم يكــن بالمر الســهل، خصوصا 

فــي الجانــب القتصــادي للمواطنين والوضع المعاشــي 

لهــم، وتحديــدا فئــة الكســبة وعمــال المشــاريع الخاصة 

الصغيــرة مــن محــال ومطاعم وغيرها مــن المهن الحرة 

جــراءات  ثــرا بجائحــة كورونــا واإ تاأ الذيــن كانــوا الكـثــر 

الغلــق والحجر الصحي المناطقي، وبالتالي اصبح الفرد 

مهــددا اقتصاديــا وبقوت يومه على وجــه التحديد، المر 

الــذي تســبب بغيــاب الســتقرار القتصادي للشــخص، 

مان الجتماعــي( الذي  وهــذا يجعلــه عرضــة لفقــدان )الأ

ثيــر فــي مناعــة  ولهمــا التاأ يعمــل بــدوره فــي اتجاهيــن، اأ

صابــة  لالإ ســهلة  فريســة  وجعلــه  وتخفيضهــا  الشــخص 

ذاتــه  الوقــت  وفــي  الصحيــة،  والنتكاســات  بالمــراض 

يجابيــة للشــخص كـفــرد  يعمــل علــى تعطيــل الطاقــة الإ

ناجــح فــي المجتمــع مــا يؤثــر فــي انتاجيتــه فــي مختلــف 

المجــالت، ســواء كان فــي المحيــط الســري او مجــال 

العمل.

سلوكيات عنيفة

وعزت العابدي ارتفاع نســبة العنف الســري والجريمة 

ونة الخيرة الى النعكاســات النفســية  فــي المجتمع بالآ

الســلبية التــي اثــرت فــي الفــراد وســلوكياتهم مــع افراد 

مجتمعهم واســرهم، اذ شــهدت الفترة المنصرمة ظهور 

العنف بشــكل واضح نتيجة للضغوط النفسية ومشاعر 

الكبــت والخــوف والقلق التــي رافقت اجــراءات الحظر 

الصحــي، والضطــرار الــى المكــوث داخــل المنــازل، ما 

رفع من وتيرة المشكالت السرية.

الضمــان  لتوفيــر  ملحــة  ضــرورة  هنــاك  ن  اأ موضحــة 

الجتماعــي اســوة بــدول العالــم، لكونــه يوفــر متطلبات 

كـثر تضررا  ساســية، ويحفظ كرامة الفــائت الأ العيــش الأ

جــور اليومية  مثــل الســر المتعففــة والكســبة وعمال الأ

جراءات الغلق وحظر التجول  الذين انعكســت عليهم اإ

الصحي وتحديدا على حياتهم القتصادية بصورة كبيرة، 

ثــار عــن  كمــا يجــب العمــل علــى التخفيــف مــن هــذه الآ

عالمــي، والهتمــام بوضــع  طريــق التوعيــة والتثقيــف الإ

النفســية،  والصحــة  للعــالج  متكاملــة  وبرامــج  خطــط 

خصوصــا ان الجائحــة ســتترك مشــكالت نفســية ل تعد 

ول تحصى ومنها الكـتائب والقلق والخوف من التقارب 

الجتماعــي والوســواس القهــري وغيرهــا مــن المــراض 

التي تسيء الى الحياة الجتماعية مستقبال.

مراض المزمنة الأ

المراكــز  احــد  فــي  والمجتمــع  الســرة  طبيبــة  ودعــت 

الصحيــة بقاطــع الرصافــة الدكـتــورة لينــا عبد الحســين 

الى ضرورة التحصين باللقاح، خصوصا لمن يعاني من 

المراض المزمنة او المناعية ومن يشكو من العتاللت 

اخــذ  فوائــد   اهــم  عــن  كاشــفة  المختلفــة،  الصحيــة 

»لقــاح كوفيــد – 19« فــي الوقــت الحالــي وهــي الوقاية 

لالصابــة  نتيجــة  الوفــاة  او  الخطيــرة  المضاعفــات  مــن 

خرين،  بالفيروس، كما يمنع من انتقال الفيروس الى الآ

صابــات  الإ قلــت  الملقحيــن  الفــراد  عــدد  زاد  كلمــا  اذ 

وبالتالــي يقــل النتشــار، فضــال عــن منــع الفيــروس مــن 

التناســخ والنتشــار، وهما العمليتان اللتان تسمحان له 

بتكوين طفرات جديدة قد تكون اكـثر مقاومة للقاحات 

همية الستفادة من تجارب الدول  فيما بعد، داعية الى اأ

خــرى ووصولها لمراحل متقدمــة في عمليات التلقيح  الأ

بتقليــل  الــذي سيســمح  المــر  الوبــاء،  والتطعيــم ضــد 

القيــود علــى الحركــة وفــرض الحظــر الصحــي وبالتالــي 

الرجوع بوتيرة اسرع الى الحياة الطبيعية.

مناعة القطيع

عضــو الفريــق العالمــي لــوزارة الصحــة الدكـتــور محمد 

ن يتم تلقيح 70 بالمئة من ســكان  كاظم بين انه ل بد اأ

العراق بهدف الوصول الى مناعة القطيع، ولكن نســبة 

القبــال علــى التطعيــم مازالــت دون مســتوى الطمــوح 

مقارنــة مــع دول العالــم الخــرى، ومــن الالفــت للنظــر 

ن الطواقم الطبية والعاملين في المؤسســات الصحية  اأ

قــد تصــدروا اعــداد الملقحيــن وهــم الفئــة المســتهدفة 

ولــى فــي الســاس، المــر الــذي شــجع باقــي  بالدرجــة الأ

الفائت فيما بعد على التطعيم.

اجــراءات  اتخــذت  العالقــة  ذات  الجهــات  ان  مؤكــدا 

مختلفــة، ومنهــا فــرض اللقــاح علــى الراغبيــن بالســفر 

والــزام موظفي ومراجعي الوزارات والمؤسســات باخذه 

ضمانا لسالمتهم، وكي يزاولوا اعمالهم باطمئنان، ودعا 

كاظــم الى ضــرورة الســتمرار بارتداء الكمامــة والتباعد 

الجتماعــي، لن الجســام المضــادة تحتــاج الــى وقــت 

هميــة اللتــزام  كــي تتكــون داخــل الجســم، فضــال عــن اأ

خرى مثــل التعقيم بصورة دورية  بالشــروط الصحية الأ

خــالل اليــوم، والتغذيــة الصحيــة الغنيــة بالفيتامينــات 

والمعــادن التــي تعــزز المناعة مثل فيتامين ســي وغيره 

من الفيتامينات المعززة لمناعةالفرد.

حمالت مضادة

ســباب القبال الخجول او رفض اللقاحات من  ن اأ وبشــاأ

وجهــة نظــر نفســية واجتماعية قالت العابــدي: »هنالك 

عالميــة مضــادة يشــهدها العالــم خــالل هــذه  حمــالت اإ

الفتــرة، بمــا يخــص اللقاحــات، اذ شــكل النفتــاح علــى 

ســببا  نواعهــا  اأ بمختلــف  الجتماعــي  التواصــل  وســائل 

لطالع الفراد على المور السلبية واليجابية لمختلف 

مجــالت الحيــاة، فضال عن مســتويات الثقافة المختلفة 

التــي يتمتــع بهــا الفــراد فــي التعاطــي مــع هــذه المــور، 

ولذلــك مــن المالحــظ ان هنــاك جهات مجهولة تســوق 

لفكــرة وجــود خطــورة وعــدم امان فــي تلــك اللقاحات، 

ومنهــا الدعــاء بانها تغيــر من الجينــات الوراثية وغيرها 

مــن الفــكار التــي تفتقــر الــى الســاس العلمــي، او تركــز 

علــى بعض الحــالت التي عانت من اعراض جانبية عند 

ن  تلقيحهــا، وهــو ليــس بالمر الغريب، اذ مــن المتوقع اأ

يتعامل جسم النسان بصورة مختلفة مع هذا اللقاح«.

ن  كمــا تعتقــد العابــدي ان موضوعــة اللقاحــات يمكــن اأ

تضــاف الــى العــبء النفســي الــذي يعاني منــه المواطن 

بســبب الجائحــة، ولغرض كســر هــذه الصــورة المظلمة 

هنــاك حاجــة الــى الجهــد العالمــي والتوعــوي كدعايــة 

مضادة لالصوات التي تدعو الى نبذ اللقاح وعدم اخذه، 

باســتخدام شــخصيات فنيــة وثقافيــة ذات قبــول لــدى 

ظهــار  يصــال الرســائل المطلوبــة واإ الجماهيــر، بهــدف اإ

ن  يجابــي لهــذه العمليــة التــي مــن الممكــن اأ الجانــب الإ

تكون بداية النهاية لهذه الجائحة.
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رئيس اقليم كوردستان يعلن قرارات جديدة تخص البيشمركة
ربيل دار السالم/ اأ

كوردســتان  اقليــم  رئيــس  اجتمــع 

قــوات  قــادة  مــع  بارزانــي،  نيجيرفــان 

خلفيــة  علــى  البيشــمركة،  ووزارة 

فــي  الســلطات  مــع  تنســيقي  اجتمــاع 

ثــر هجــوم تعرضــت لــه قــوات  بغــداد اإ

مــا  مناطــق  فــي  والبيشــمركة  عراقيــة 

ربيــل  اأ بيــن  عليهــا  بالمتنــازع  يعــرف 

وبغداد.

ن  اأ القليــم،  لرائســة  بيــان  وذكــر 

الجتمــاع  خــالل  بحــث  بارزانــي 

وضــاع البيشــمركة واخــر التطــورات  اأ

فــي مواجهــة تنظيم داعــش ومحاولت 

التــي  والمعوقــات  الــوزارة  تنظيــم 

تواجهها.كمــا بحث الجتماع خطوات 

صالح في وزارة البيشمركة  مشروع الإ

الدولــي  التحالــف  ومســاعدة  ودعــم 

ونواقص واحتياجات وزارة البيشمركة 

مــع  والتنســيق  معالجتهــا  وكيفيــة 

وقــوات  العراقيــة  التحاديــة  القــوات 

التحالف الدولي ضد داعش وبالخص 

فــي مناطــق المــادة 140 الدســتورية. 

نائــب  حضــره  الــذي  الجتمــاع  فــي 

البيشــمركة  ووزيــر  القليــم  رئيــس 

ميــن العام لوزارة  ركان والأ ورئيــس الأ

البيشــمركة ومشــرفي قــوات 70 و80 

للبيشــمركة ومقــرر لجنة، تقــرر اضافة 

فــي  العالقــة  ذات  اخــرى  اطــراف 

الحكومــة الى اللجنة والســتعجال في 

مين احتياجات البيشــمركة بخطوط  تاأ

التماس والعمل مع الطراف العراقية 

الخــرى فــي ســد الفــراغ المنــي بيــن 

البيشمركة والقوات التحادية.

كوردستان تسجل 11 وفاة وأكثر من 
800 إصابة جديدة بكورونا

ربيل دار السالم/ اأ

فــي حكومــة  الصحــة  وزارة  ســجلت 

قليــم كوردســتان، 11 وفــاة و805  اإ

لى  صابــات جديدة بفيــروس كورونا اإ اإ

جانــب 995 حالــة شــفاء خــالل 24 

ساعة الماضية.

وفيــات   7 ن  اأ لــى  اإ الــوزارة  شــار  واأ

ربيــل،  ســجلت فــي دهــوك، و3 فــي اأ

وحالة واحدة في السليمانية.

جمالي الصابات في  وبذلــك، ارتفــع اإ

لــى  اإ الجائحــة،  ظهــور  منــذ  القليــم، 

و  وفــاة،   4068 بينهــا   ،153582

131244 حالة شفاء.

وزير تربية إقليم كوردستان يرهن إعادة 
فتح أبواب المدارس بعد العيد بأمر

دار السالم/ السليمانية

علــن وزير تربية اقليم كوردســتان 

لن حمــه  قليــم كوردســتان اآ اإ فــي 

لــى  اإ تســعى  الــوزارة  ن  اأ ســعيد  

المــدارس  بــواب  اأ فتــح  عــادة  اإ

عيــد  بعــد  لهــا  التابعــة  والمعاهــد 

ذاتــه  الوقــت  فــي  نــه  اأ ل  اإ الفطــر 

حــذّر مــن مصيــر مشــابه للهنــد في 

جــراءات  بالإ اللتــزام  عــدم  حــال 

والصحية والتدابير الوقائية.

مؤتمــر صحفــي  فــي  الوزيــر  وقــال 

ن  اإ الســليمانية،  فــي  اليــوم  عقــده 

ظاهــرة  باتــت  المــدارس  غــالق  "اإ

قليــم  الإ علــى  تقتصــر  ل  عالميــة 

ثــر  اأ كورونــا  فيــروس  ن  لأ فقــط 

علــى مرافــق الحيــاة كافة بمــا فيها 

التربيــة والتعليــم"، مردفا بالقول 

قــد  المشــكلة  هــذه  معالجــة  ن  اإ

فــي  مــد  الأ طويــل  وقتــا  تســتغرق 

لســنوات  الفيــروس  بقــي  حــال 

مر ليس بالهين. خرى، والأ اأ

ولويــات  اأ مقدمــة  فــي  نــه  اأ كــد  واأ

رواح  وزارة التربيــة الحفــاظ على اأ

وســالمة مليونــي طالــب وطالبــة، 

فــي  يعمــل  وموظــف  وتدريســي 

ان  الــى  لفتــا  الرتبــوي،  الســلك 

اغــالق  علــى  تقــدم  لــم  الــوزارة 

المــدارس مــن فــراغ بل اســتندت 

الى تقارير وزارة الصحة.

اليوم العالمي لحرية الصحافة: مركز ميترو 
يكشف عن 49 انتهاكا في 2021

دار السالم/ السليمانية

 اقــام مركــز ميتــرو للدفــاع عــن حقــوق 

تمرا  الصحفيين في اقليم كوردستان، موأ

لالشــهر  تقريــره  عــن  لالعــالن  صحفيــا 

حريــة  اوضــاع  حــول  الماضيــة  الربعــة 

الصحافة في اقليم كوردستان.

وقــال ديــاري محمــد مديــر مركــز ميتــرو 

فــي  الصحفييــن  حقــوق  عــن  للدفــاع 

مؤتمــر صحفــي بمناســبة حريــة الصحافة 

العالمــي؛ "نتوجــه بالتهنئــة للصحفييــن 

كوردســتان  واقليــم  العــراق  عمــوم  فــي 

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، 

ونعلن اليوم عن النتهاكات التي واجهت 

الشــهر  الربعــة  خــالل  الصحفييــن 

الماضيــة مــن هــذا العــام 2021 وكانــت 

49 انتهــاك ضــد 36 صحافــي ومؤسســة 

عالمية في اقليم كوردستان من ممانعة  اإ

وتهديد واستخفاف واعتقال".

محافــظ  قــال  المؤتمــر  هامــش  وعلــى 

ن  السليمانية هفال ابو بكر في المؤتمر؛ اإ

"هنــاك جبهتين في الحيــاة جبهة الظلم 

والنتهــاك  والتعســف  والدكـتاتوريــة 

والمعرفــة  العلــم  وجبهــة  والتغييــب، 

والديمقراطيــة والحريــة والتقــدم، ونحن 

مع الجبهة التي تريد الخير لمجتمعها".

يار من كل عام، اليوم  ويصادف الـ3 من اأ

العالمي لحرية الصحافة وحدد هذا العام 

مــن 2021 اهميــة المعلومــة والحصــول 

جل  ي العام من اأ مام الراأ عليها لنشــرها اأ

تعزيز حرية الصحافة الحرة.
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مزدوجو الرواتب.. التعداد 
العام للموظفين قادم

دار السالم/ بغداد/ متابعة

ل ادري مــا الســباب الخفيــة التــي تؤخــر تطبيق هكذا 

ن تكنولوجيا  مشــاريع فــي الدولة العراقية، في حيــن اأ

المعلومــات فــي العالــم اصبحــت ســمة عصريــة، فلغة 

الرقــام هــي دائمــًا تمثــل الحقيقة التي يجب الســتناد 

عليهــا فــي المشــاريع كافــة، وقــد تحضرنــي فكــرة ان 

يفتــح  التخطيــط،  تبنتــه وزارة  الــذي  المشــروع  هــذا 

فاقــًا عديــدة لمكافحة الفســاد فــي دوائــر الدولة، على  اآ

القــل مــن جانــب واحد، فما هو الرقــم الوظيفي الذي 

ن يكــون رقمًا  تبنتــه وزارة التخطيــط؟، وهــل يمكــن اأ

ولمــاذا  والموظفيــن،  للدولــة  فائدتــه  ومــا  تقاعديــًا؟، 

الــوزارات الخــرى  اختيــرت وزارة التربيــة مــن دون 

لتكــون الولى في بداية تطبيق التجربة؟، تعالوا معنا 

لنطلع على الحقائق.

وزارة  مــن  الوظيفــي  الرقــم  عــن  رحلتنــا  لنبــداأ  قلنــا 

فــي ضيافــة  المشــروع، فكنــا  تبنــت  التــي  التخطيــط 

حصاء في وزارة التخطيط،  رئيس الجهاز المركزي لالإ

ســئلة،  مطرناه بالأ الدكـتــور ضيــاء عواد كاظــم، الذي اأ

خرها، كيف ولدت فكرة الرقم الوظيفي  ولها وليس اآ واأ

لدى الوزارة؟.

مطروحــة  الوظيفــي  الرقــم  مشــروع  »فكــرة  جــاب  فاأ

حصــاء  لالإ المركــزي  الجهــاز  لــدى   2006 عــام  منــذ 

نجــز مشــروع البنــك الوظيفــي بنســبة 55 %  اأ عندمــا 

مــن بيانات العاملين فــي الدولة العراقية عدا الجهات 

منيــة، ففــي عــام 2017  والمؤسســات العســكرية والأ

وبعــد انتهــاء عمليات التحرير واعــالن النصر تعرضت 

الدولــة العراقيــة الــى ازمة مالية، وتوجهــت حينها الى 

البنك الدولي لغرض القتراض، فتوجه البنك الدولي 

الى عمل مشــروع توطين رواتــب العاملين في الدولة 

الرواتــب  اعــداد ومجاميــع  حصــاء  اإ لغــرض  العراقيــة 

العراقيــة  الحكومــة  ترصدهــا  التــي  والمخصصــات 

للعامليــن فــي مؤسســاتها كافــة, فتوجه البنــك الدولي 

الــى دعــم شــركة اردنيــة انجــزت منصــة الرواتــب فــي 

حصاء، لغرض  وزارة التخطيــط، الجهــاز المركــزي لالإ

تجميــع بيانــات وتفاصيــل الراتب مــن مخولي الجهات 

الحكوميــة, كمــا وعملــت شــعبة قواعــد البيانــات فــي 

رقــام وظيفية  حصــاء علــى توليد اأ الجهــاز المركــزي لالإ

لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية«.

الرقــم  هــذا  وهــل  الوظيفــي؟،  الرقــم  يتضمــن  ومــاذا 

وحيــد وغيــر قابــل للتكــرار، ويتــم توليــده عــن طريــق 

خوارزمية خاصة، ولو وجدتم تشابهًا في السماء، فما 

اجراءاتكم؟.

البصمة البايومترية

 قــال »قاعدة البيانات تحوي الســم الكامل للموظف 

والجنــس مــع اســم امــه وتاريــخ التولــد ومــن الصعــب 

ن يوجــد تشــابه ومــع كل  فــي هــذه المعاييــر الربعــة اأ

ذلــك يتــم الن تعديــل البرامــج الخاصــة بمنــح الرقــم 

الوظيفــي، واضافة حقــل خاص للبطاقة الوطنية ليتم 

اعتمــاد الرقم الوطني كاداة تدقيق غير قابلة للتكرار، 

والتي تحوي اساسا البصمة البايومترية«.

وهــل يشــمل المشــروع موظفــي اقليــم كردســتان؟، 

معلوماتنــا تؤكــد ان المانــة العامــة لمجلــس الــوزراء 

وجهــت بشــمول موظفــي اقليــم كردســتان بمشــروع 

بهــذا  التنســيق  ان  تعلمــون  الرواتــب، وكمــا  توطيــن 

الجانــب يكــون من خالل منســق اقليم كردســتان في 

المانــة العامة لمجلــس الوزراء، والموظــف الحكومي 

ثر بهــذا  الــذي يعمــل فــي القطــاع الخــاص هــل ســيتاأ

قــول لــك: ان العمــل يجــري حاليا فقط  المشــروع؟، اأ

للعاملين في المؤسسات الحكومية ويمكن ان يشمل 

ت الظروف المناسبة. القطاع الخاص في حال تهياأ

ان  اخبــارك  يمكننــي  المشــروع الن؟،  يــن وصــل  واأ

المشــروع وصــل الــى مســتوى متقــدم ومــا يؤخــر هــذا 

العمل هو عدم استقرار الدوام الرسمي في المؤسسات 

الحكومية بسبب الوباء والظرف الصحي الذي يمر به 

العالم والستجابة الضعيفة من بعض المؤسسات في 

التعاون معنا و تزويدنا بالمعلومات.

رقم تقاعدي

باســم  المتحــدث  الهنــداوي  الزهــرة  لعبــد  وعدنــا 

الــوزارة والعالمــي حســام المير من الجهــاز المركزي 

لالحصــاء، واردت الستفســار اكـثــر عــن هــذا الرقــم، 

فاصطحبانــي الى المدير العام لتكنولوجيا المعلومات 

حصاء في الــوزارة عباس عبد  فــي الجهــاز المركــزي لالإ

المباشــرة  تمــت  البدايــة، هــل  فــي  لته  الكاظــم، فســاأ

بالمشروع، فاجاب: بداأ العمل بالمشروع عام 2017 

حســب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 281 وكان العمــل 

علــى منح ارقام وظيفيــة وجمع بيانات موظفي وزارتي 

مانــة  الأ موظفــي  لــى  اإ ضافــة  اإ والكهربــاء،  التخطيــط 

العامة لمجلس الوزراء كعمل تجريبي و استمر العمل 

علــى باقــي الــوزارات والجهات غيــر المرتبطــة بوزارة، 

ولقــد اتصلنــا بــكل الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطة 

بــوزارة والمحافظات وحســب اعمامات المانة العامة 

لمجلــس الــوزراء وتوجيهــات مكـتــب رئيــس الــوزراء، 

ومــن خالل هذا الرقم، ســيكون بالمكان معرفة عدد 

الموظفين، اذا اســتجابت جميع المؤسســات في منح 

الرقام وتزويدنا بالمعلومات المطلوبة.

 وعن ســؤالك، هل يكون رقم البطاقة الوطنية بديال، 

ن يكون هذا الرقم  ن اجيبــك انــه ل يمكن اأ فبامكانــي اأ

بديــال عــن الرقــم الوطنــي، فهذا الرقم خــاص بموظفي 

الدولــة حصــرًا، وقــد يعتمــد كرقــم تقاعــدي مســتقبال، 

لكــن الرقــم الوطنــي هو رقــم للمواطن العراقي ســواء 

ن  كان عامــال فــي المؤسســات الحكوميــة او ل, علمــا اأ

الرقــم الوطنــي قــد يدعــم الرقــم الوظيفــي بالبيانــات 

البايومتريــة الخاصــة بموظفي الدولــة وبالتالي تكـتمل 

بيانــات الموظــف الداريــة والحســابية والبايومتريــة, 

لكــن مــن الممكــن جــدا اعتماد الرقــم الوظيفــي كرقم 

تقاعــدي فــي حال اكمال منح جميــع العاملين الرقام 

الوظيفيــة، واخذ هيئــة التقاعد الوطنية باعتماد الرقم 

الوظيفي كرقم تقاعدي.

مشروع ضخم

ن الرقــم الوظيفــي قد فتح شــهيتنا على الســئلة  يبــدو اأ

اللكـترونيــة  للحكومــة  عالقــة  هنــاك  فهــل  اكـثــر، 

قول  والبنــى التحتيــة بمشــروع الرقــم الوظيفــي؟، ســاأ

لــك بصراحــة و)الــكالم لعبــاس(، ان مشــروع الرقــم 

الوظيفي احد المشاريع الضخمة لدى الدولة العراقية 

وبالتالــي يعتبــر بدايــة انطــالق الحكومــة اللكـترونيــة 

موظفــي  خدمــة  وحالــة  تنقــالت  متابعــة  ناحيــة  مــن 

الدولــة, كما يوضــح احتياجات المؤسســات الحكومية 

مــن الموظفيــن والتخصصــات خالل عمليــات الحذف 

والستحداث.

وماذا عن الســقف الزمني لهذا المشــروع؟، عندما بداأ 

العمــل فــي هــذا المشــروع ســنة 2017، كان الســقف 

الزمني التخميني هو اربع سنوات، لكن الظروف التي 

رافقــت هذه الســنوات مــن تظاهرات ومرحلة انتشــار 

وبــاء كورونــا ومــا رافقهــا مــن حظــر تجــوال والــدوام 

فــي  ســلبا  اثــرت   %  50 بنســبة  للموظفيــن  الرســمي 

المشــروع، وهل رصدت الدولــة مبالغ مالية ومالكات 

يتــم  ن  اأ المفتــرض  مــن  كان  متخصصــة؟،  وظيفيــة 

تحويــل 1 %  تســتقطع مــن كل موظف يتم منحه رقما 

وظيفيا او من كل موظف يحصل على ترقية حسب ما 

اشار اليه القرار 281 لسنة 2017 وذلك لغرض دعم 

المشــروع وحاجتــه مــن اجهــزة وبرامجيــات ومعدات 

ومتابعــة، ال ان وزارة الماليــة لــم تتجــاوب معنــا فــي 

ذلك ولم نحصل على اي مبلغ.

اكـتشاف ازدواج الرواتب

وبي شــوكت حميــد، رئيس مهندســين اقدم،  الســتاذ اأ

وزارة  فــي  الفنيــة  للشــؤون  العــام  المديــر  ومعــاون 

التربيــة، اكــد لنــا ان الــوزارة اتبعــت كل التعليمــات 

الــواردة لنــا مــن وزارة التخطيــط، اذ تــم اعــداد الرقم 

بصــدد  ونحــن  الــوزارة،  فــي  موظــف  لــكل  الوظيفــي 

تفعيل الرقم الوظيفي.

وتابع شــوكت »لدينا في الوزارة شــعبة اســمها شــعبة 

مزدوجــي  كشــف  مهامهــا  مــن  الوظيفــي،  التقاطــع 

فــي  الوظيفــي  الرقــم  مــن  اســتفدنا  ولقــد  الرواتــب، 

اكـتشــاف الموظــف الــذي يتســلم راتبيــن، ومن خالل 

الموظفيــن  مــن  العديــد  اكـتشــفنا  الرواتــب،  توطيــن 

المصــارف  مــن  ســلفة  مــن  اكـثــر  تســلموا  الذيــن 

الحكومية«.

فرق جوالة

لت المتحــدث باســم وزارة التخطيط الســتاذ عبد  ســاأ

الزهــرة الهنــداوي، طالبا التوضيح اكـثــر، فاجابني: ان 

ولــى الــوزارات التــي ســتختبر  وزارة التربيــة ســتكون اأ

ن النظام سيتضمن  نظام »الرقم الوظيفي«، موضحا اأ

بيانــات كاملــة عــن موظفــي الدولــة وســيعالج جميــع 

المشكالت ومنها »مزدوجو الرواتب والفضائيون«.

برائســة  شــكلت  التــي  »اللجنــة  ن  اأ الهنــداوي  وبيــن 

ن الرقم  وزيــر التخطيــط ومجموعــة مــن الجهــات بشــاأ

الوظيفــي، تواصــل عملهــا منــذ بدايــة العــام من خالل 

حصــاء  تشــكيل فــرق جوالــة مــن الجهــاز المركــزي لالإ

البيانــات  كمــال  لإ والمحافظــات  الــوزارات  لمراجعــة 

الخاصة بالموظفين في وزارات الدولة«.

حقيقــي  عــدد  وجــود  »عــدم  ان  الهنــداوي،  ضــاف  واأ

للموظفيــن فــي الدولة يخلق مشــكلة بالجانب المالي، 

و هذه المنصة ســتتضمن  لذلــك فــان الرقم الوظيفــي اأ

بيانــات كاملــة عــن موظفــي الدولــة وســتعطي صــورة 

المشــكالت  جميــع  معالجــة  يمكــن  وعندئــذ  دقيقــة، 

اّنــه  مبينــًا  والفضائيــون«،  الرواتــب  مزدوجــو  ومنهــا 

ة الموحدة  »سيتم ربط هذا النظام مع البطاقة الوطنيَّ

البايومترية«.
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تأجيل االنتخابات الفلسطينية 
واالرتهان إلرادة العدو

محسن محمد صالح

ولهما وجود  كارثتــان في العمل الوطني الفلســطيني، اأ

قيــادة سياســية متنفــذة ترتهــن قرارهــا ومســار ترتيــب 

عدائهــا وخصومها، وتحديدًا  رادة اأ البيت الفلســطيني بــاإ

معارضــة  وجــود  وثانيتهمــا  ســرائيلي،  الإ الحتــالل 

بهــذه  السياســي  ترتهــن حركـتهــا ومســارها  فلســطينية 

القيادة العاجزة.

بريــل  القــرار الــذي اتخــذه عبــاس مســاء 29 نيســان/ اأ

2021 فــي اجتماع ما ُســمي زورًا القيادة الفلســطينية، 

نســان الفلســطيني،  نــه احتقــار لالإ قــل مــا يقــال فيــه اأ اأ

واحتقــار  وفصائلهــا،  الفلســطينية  للقــوى  واحتقــار 

عطــى  للتوافقــات الوطنيــة ولمســار المصالحــة، الــذي اأ

مــل للخــروج ولــو جزئيــًا مــن حالــة "التيــه"  بعــض الأ

الفلسطيني.

نســان الفلســطيني،  نــه احتقــار لالإ قــل مــا يقــال فيــه اأ اأ

واحتقــار  وفصائلهــا،  الفلســطينية  للقــوى  واحتقــار 

عطــى  للتوافقــات الوطنيــة ولمســار المصالحــة، الــذي اأ

مــل للخــروج ولــو جزئيــًا مــن حالــة "التيــه"  بعــض الأ

الفلسطيني

لقد حذرنا سابقًا )كما حذر غيرنا( من احتمال استخدام 

القــدس  فــي  النتخابــات  منــع  موضــوع  وفتــح  عبــاس 

كـ"قميــص عثمــان"، وكحــق يــراد بــه باطــل، وكـتبريــر 

للهــروب مــن الســتحقاقات الوطنية.. كما طالبنا ســابقًا 

الفلســطيني،  البيــت  صــالح  اإ عمليــة  لســير  بضمانــات 

و القيــادة الفلســطينية  و فتــح اأ وعــدم ارتهانهــا بعبــاس اأ

ن "مخاوفنا" كانت في مكانها. سف فاإ الحالية.. ولالأ

كيــان  مواجهــة  فــي  مشــروعًا  تقــود  فلســطينية  قيــادة 

صهيونــي غاصب، وفي مواجهة حركــة صهيونية عالمية 

مدعومــة بقــوى كبــرى، وتتعامــل مــع منظومــات دوليــة 

نهــا فــي مهمتها  محكومــة بمــزاج خصومهــا.. اكـتشــفت اأ

لى  عادة ترتيب البيت الفلســطيني، بحاجة اإ العظيمة لإ

لى قواعدها سالمة" لتجتر  ذن" من عدوها!! وعادت "اإ "اإ

عجزها وقلة حيلتها.. ولتســتكمل مســيرة "الســتهبال" 

يطــول  "هللا  نتنياهــو  موافقــة  بانتظــار  الفلســطيني!! 

بعمره" بحسب عباس!!

قطــاره  بــداأ  الــذي  الفلســطينية  المصالحــة  مســار  كان 

ــه  َتحفُّ بالرغــم ممــا كانــت  الماضــي )2020(،  الصيــف 

زق  مــن مصاعــب وتخوفــات، فرصــًة للخــروج مــن المــاأ

الفلســطيني، خصوصًا مع وجود مؤشــرات، بدت جدية 

ن قيــادة فتــح ماضيــة في  لــدى الكـثيريــن فــي وقتهــا، بــاأ

ن قيادة فتح تمسك بزمام  ترتيب البيت الفلسطيني. ولأ

منظمــة التحرير وبقيادة الســلطة الفلســطينية، وتتمتع 

مر  ن موافقتها وتبنيها لالأ بالعتــراف العربي والدولي؛ فاإ

ضرارًا في  قل اأ قل تكلفــة واأ ســلم خريطة طريق، واأ بــدا اأ

ســبيل الوصول للهدف، ولو بســير بطيء. وكانت مزيته 

رادة لدى فتح. ساسية هي في توفر الإ الأ

ن  اأ يفتــرض  كان  الفلســطينية  رادات"  "الإ وبتضافــر 

ما  رادتنــا علــى العــدو وعلــى العالــم، اأ ننجــح فــي فــرض اإ

صرت علــى متابعة دورها  وقــد تراجعــت قيــادة فتــح، واأ

لــى المربــع  عــادت الجميــع اإ المهيمــن المســتفرد؛ فقــد اأ

رادتنــا  اإ انتــزاع  فــي  هــي  قضيتنــا  صبحــت  واأ ول..  الأ

ساسي  الفلســطينية من هكذا قيادة، كخط استراتيجي اأ

رضنا. في مسار استنهاض عناصر قوتنا، وتحرير اأ

مجموعــة مــن العوامــل لعبــت دورهــا فــي قــرار عبــاس 

شــظي التي تعيشــها  برزها حالة التَّ جيــل النتخابات، اأ تاأ

حركة فتح، ونزول ثالث قوائم رئيسية باسمها، وخشية 

عباس من خسارة قائمته وارتفاع حظوظ حركة حماس

ن مجموعة من العوامــل لعبت دورها في  نحــن نــدرك اأ

شــظي  برزها حالة التَّ جيــل النتخابــات، اأ قــرار عبــاس تاأ

التــي تعيشــها حركــة فتــح، ونزول ثــالث قوائم رئيســية 

باســمها، وخشــية عبــاس مــن خســارة قائمتــه وارتفــاع 

غلبية  حظــوظ حركة حمــاس بالفوز فــي النتخابــات بالأ

ســرائيلي لالنتخابــات، وضغــوط  النســبية، والرفــض الإ

النتخابــات  وقــف  باتجــاه  العربيــة  البلــدان  مــن  عــدد 

وروبية  ن "الحماســة" الأ لخشــيتها من فوز حماس. كما اأ

نها معها  مريكيــة لالنتخابــات كانت حماســة كاذبة، لأ الأ

ن عبــاس وجماعته ســيجددون شــرعيتهم، وهي  طالمــا اأ

ن الشــعب الفلســطيني ســيختار قيــادة  ضدهــا طالمــا اأ

رادة القوى  رادته وليس عــن اإ وطنيــة فعالــة؛ ُتعبر عن اإ

الدولية ورغباتها.

س" ويؤجــل  ن "يتجــرع الــكاأ ــل اأ ن عبــاس فضَّ ويبــدو اأ

النتخابــات، ويتعــرض لحالــة غضب شــعبي فلســطيني 

كل مكانتــه ومكانــة  لــى تــاآ ن يضيــف المزيــد اإ عــارم، واأ

فصيله الفلســطيني السياســية والشعبية؛ فهذا بالنسبة 

فضــل مــن تكــرار فــوز حمــاس وتجديــد شــرعيتها،  لــه اأ

رضــى لحلفائــه  ضمــن لبقائــه علــى كرســي القيــادة، واأ واأ

ل "فشــة ُخلق"  س من تحمُّ وداعميــه ومنظومتــه.. ول باأ

مســاك  ســبوعين؛ ثــم يعــود لالإ و اأ ســبوع اأ فلســطينية لأ

بالزمام.

يــام  هلنــا وشــعبنا فــي القــدس فــي الأ داء البطولــي لأ الأ

ثبتــت  اأ وغيرهــا،  العمــود  بــاب  ومواجهــات  الماضيــة، 

الحتــالل  مــن  ذن"  "اإ خــذ  اأ فــي  ليســت  مشــكلتنا  ن  اأ

ن  ن الحق ينتــزع انتزاعًا، واأ بالتصويــت فــي القــدس، واأ

ترتيب البيت الفلسطيني هو في جزء منه حالة اشتباك 

ن القيــادة  رادات. ولــو اأ ومواجهــة مــع العــدو، وصــراع اإ

رادة  دنــى مــن الإ الحــد الأ الفلســطينية الحاليــة تملــك 

علــى  صــرت  اأ ولكنهــا  المقدســية..  الرســالة  للتقطــت 

نهجهــا فــي تعطيــل كل فعــل نضالي مقــاوم، وكل حالة 

ي  حباط لأ فشال واإ داة اإ ت اأ انطالق وطني حقيقي، وظلَّ

زق. مسارات حقيقية للخروج من الماأ

س" ويؤجــل النتخابات،  ن "يتجرع الكاأ ــل اأ عبــاس فضَّ

عــارم،  فلســطيني  شــعبي  غضــب  لحالــة  ويتعــرض 

كل مكانتــه ومكانــة فصيلــه  لــى تــاآ ن يضيــف المزيــد اإ واأ

لــه  بالنســبة  فهــذا  والشــعبية؛  السياســية  الفلســطيني 

فضل من تكرار فوز حماس وتجديد شرعيتها اأ

قضيــة  تحــول  ن  اأ الفلســطينية  القيــادة  مــكان  باإ كان 

لــى قضيــة وطنيــة، وتســتدعي  النتخابــات فــي القــدس اإ

القــوى والفصائل الفلســطينية، لمناقشــة ســبل فرضها 

لــى حالــة تصعيــد وطنــي  لهــا اإ ن ُتحّوِ علــى الحتــالل، واأ

نفاذ حّق طبيعي.  نه مرتبط باإ تلقى دعمًا عربيًا ودوليًا، لأ

ن يخوضــوا  بطــال فــي القــدس اأ هلنــا الأ مــكان اأ وكان باإ

المســاجد  فــي  المناســبة  ليــات  بالآ النتخابــات  تجربــة 

ن  والكنائــس والتجمعــات.. ولكن هــذه القيادة فضلت اأ

ن تخذل شعبها. تنسجم مع عجزها وخوارها.. واأ

نه  جيــل النتخابــات مجــرد قــرار عــادي، لأ ليــس قــرار تاأ

علــى  ُيبنــى  التــي  الثقــة والمصداقيــة  ضــرب منظومًتــي 

نــه  عــادة ترتيــب للبيــت الفلســطيني، ولأ ي اإ ساســهما اأ اأ

جــل مســمى "فرصــة تاريخية" في حســابات  لــى اأ ضّيــع اإ

خالص  قبلــوا بقوة واإ الكـثيــر من الفلســطينيين، الذين اأ

عــادت فتــح  ســهام فــي هــذه التجربــة. لقــد اأ وانفتــاح لالإ

زمته التاريخية المزمنة..  لى اأ عباس الوضع الفلسطيني اإ

زمة وهذا  ثمان هذه الأ جاًل ستدفع اأ م اآ نها عاجاًل اأ ويبدو اأ

التعطيل.

لقــد فشــلت القيــادة الفلســطينية الحاليــة فــي التفريــق 

و الفصيــل )فتــح عبــاس( وبيــن  بيــن مصالــح الحــزب اأ

المصالح العليا للشــعب الفلسطيني، وفي التفريق بين 

حســابات الفصيل وبين حســابات ومعطيات المشروع 

بيــن  التفريــق  فــي  فشــلت  كمــا  الفلســطيني..  الوطنــي 

مؤسســات الفصيل وبين المؤسســات الوطنية للشــعب 

الحالــة  هــذه  قــراره.  وتصنــع  ُتمثلــه  التــي  الفلســطيني 

فتــح وقيادتهــا.. تجعــل  التــي تعيشــها  مــن "التماهــي" 

المشــروع الوطنــي الفلســطيني واســتحقاقاته الكبــرى 

مرتهنة بحســابات فصيل فلســطيني.. يخشــى من مجرد 

نه لم يعــد يمثل  اســتحقاق انتخابــي؛ وهــو يعلــم تمامــًا اأ

حالــة الغالبيــة الفلســطينية.. ل شــعبيًا ول نضاليــًا ول 

سياسيًا.

مــام القوى الفلســطينية فرصة جديــدة، لتجاوز  يتوافــر اأ

لى طاقة فعالة  مجرد حالة الغضب الشــعبي وتحويلها اإ

بنــاءة، باتجــاه تشــكيل جبهــة وطنيــة موســعة تفــرض 

الداخــل  فــي  الحقيقيــة  الفلســطينية  الشــعبية  رادة  الإ

والخارج، ول ترتهن لمزاج عباس وفريقه

عبــاس  عــن  الغطــاء  رفــع  فــي  حمــاس  موقــف  كان 

وقــراره وفــي مقاطعــة اجتمــاع الخميــس 29 نيســان/ 

رادة الشــعبية  لــالإ بريــل 2021 موفقــًا، وكان منحــازًا  اأ

الفلســطينية، ومنســجمًا مــع باقــي الفصائــل والقوائــم 

الفلســطينية. كمــا كان موقفهــا فــي رفــض قــرار عبــاس 

بعد صدوره منسجمًا مع ذاتها ومع المسيرة الجدية في 

ترتيب البيت الفلسطيني.

مــام القــوى الفلســطينية فرصــة جديــدة،  ن يتوافــر اأ والآ

لى طاقة  لتجاوز مجرد حالة الغضب الشعبي وتحويلها اإ

فعالة بناءة، باتجاه تشكيل جبهة وطنية موسعة تفرض 

الداخــل  فــي  الحقيقيــة  الفلســطينية  الشــعبية  رادة  الإ

ن هذه  والخــارج، ول ترتهــن لمزاج عباس وفريقه. كما اأ

ن تمــر مرور الكــرام.. من حيث )على  التجربــة ل يجــب اأ

ليات والبنى  عداد كافة الشــروط والآ قــل( دراســتها واإ الأ

الفلســطيني؛  البيــت  ترتيــب  عــادة  لإ الالزمــة  التحتيــة 

س ذلــك اســتقاللية القــرار الفلســطيني وعــدم  وعلــى راأ

ارتهانــه بالحتــالل، والبدء بمنظمــة التحرير والمجلس 

دارة  الوطنــي، والتوافــق علــى البرنامــج السياســي فــي اإ

المرحلــة فــي مواجهــة الحتــالل، والتوافــق علــى قيادة 

مرحليــة تديــر المرحلــة النتقاليــة، وعــدم ارتهان مســار 

و  ن اأ
صالح وترتيب البيت الفلســطيني بشــخٍص معيَّ الإ
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ذ يعد من المجالت  همية بمكان، اإ دب من الأ ن موضوع الأ اإ

ســالمي عموما، وفي الحقل  التي لم ُتعَط حقها في الحقل الإ

دب  ن الأ ســالمي علــى وجــه الخصــوص. رغــم اأ عالمــي الإ الإ

متنا  مم وفي الدللة عليها، واأ يشكل عالمة بارزة في تاريخ الأ

لى مثل هذا العنصر الموثق والدال  سالمية بحاجة ماسة اإ الإ

جيال وصناعة الرجال في كل مجال. للربط ما بين الأ

ل صدقت مقولة:  فنظريــة الفن للفن ليســت بذات معنــى، واإ

صبحت الكلمة الفصل في الشــعر  كذبه”، واأ عذب الشــعر اأ ”اأ

نما  للذيــن يتبعهم الغــاوون، والذين يقولون ما ل يفعلون. واإ

ن، لســان الحق، من  دبــاء الحقيقيــون من اســتثناهم القراآ الأ

اِلَحاِت  َمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ ِذيــَن اآ لَّ الَّ هــذا الضــالل والخبــال: )اإ

ِذيَن  ِثيًرا َواْنَتَصُروا ِمْن َبْعِد َما ُظِلُموا َوَسَيْعَلُم الَّ َ كـَ َوَذَكُروا للاَّ

يمان، وعمل  يَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن( )ســورة الشعراء(. اإ َظَلُموا اأ

دب عامة  ثافي الثالث فليقــم الأ صالــح، وجهــاد، علــى هذه الأ

ســاس،  ل كان البنــاء على غير اأ والشــعر خاصــة وليســتقم، واإ

و  ع فيتداعــى وينهــار، اأ ن يتصــدَّ مهمــا اتســع وارتفــع يوشــك اأ

تكسد سلعته ويصيب سوقه البوار.

لى  دب رســالة، بــل جــزء مــن رســالة جامعــة هي الدعــوة اإ الأ

ديبا فهو  ديبا ومع كونــه اأ ن يكون اأ ديــب قبــل اأ هللا، لهــذا فالأ

دب وســيلة لصناعة الحياة والتاريخ:  داعية بناء يتخذ من الأ

سالمية  دب قيمة اإ ل لصناعة لغوية وفنية وصوتية فقط، فالأ

نســانية فضفاضة هي خليط من المشاعر  ل لســانية فقط ول اإ

صيلة والدخيلة.  فكار والتعابير الأ المتضاربــة، ومزيج من الأ

فالشــعر مثــال كمــا هو التــزام بقواعد عروضية وقيــم جمالية، 

خالقية ل يمكن التصالح  هو التزام بضوابط شرعية وحدود اأ

ميــر  مــع مــن يخرقهــا بُحدائــه، ويدوســها بِحذائــه، ولــو كان اأ

و ما شئت من التسميات. و شاعر المليون، اأ الشعراء، اأ

دب فقــط، فهو من عبيده المحدثين،  ذا كان لــالأ ديــب اإ ن الأ اإ

ن تكـثر  مالــه اأ ديبــا ل هــم لــه غيــره. ومنتهى اآ ن يكــون اأ همــه اأ

ذا  ما اإ ن يكون الُمبّرز الفائز. اأ ن ينــال الجوائز، واأ الحوافــز، واأ

خــروي عــودا علــى عهد  كان للمــرء انتمــاء لمشــروع عمــران اأ

بعثــة ربعــي بــن عامــر ومن معه مــن الصحابة الكــرام، وكان 

خراج العبــاد من عبادة العباد  مــراده على شــاكلة مرادهم: اإ

ســالم،  لى عدل الإ ديان اإ لــى عبــادة هللا وحــده، ومن جور الأ اإ

خرة. لى سعة الدنيا والآ ومن ضيق الدنيا اإ

وســائل  مــن  ووســيلة  التبليــغ،  دوات  اأ مــن  داة  اأ دب  فــالأ  

ســلحة المدافعــة، وحكمــة من حكم  التعبئــة، وســالح مــن اأ

كبــر َهــِمّ المــرء وغايــة علمــه،  المــداراة والمصانعــة، وليــس اأ

يته. رادته وسعيه حتى يتفرغ له بُكِلّ ومنتهى اإ

نكــى  نعــم الشــعر وســيلة نوعيــة ل جــدال، وفعــل اللســان اأ

مــن فعــل الســنان كمــا يقــال. وقد كان كذلك شــعر حســان، 

نشــد القريــض علــى منبــر رســول هللا صلــى هللا عليــه  الــذي اأ

وســلم، وُخــص بهــذا الدعــم المعنــوي الســتثنائي: “اهجهــم 

حســان ل  بــداع نــوع مــن الإ وروح القــدس معــك”؛ لكــن الإ

نسان  حســان ل بد من عدل يضَمن لالإ حســان، ومع الإ كل الإ

كرامته وحريته، وحقوقه في الحكم والقضاء والقسمة.

و مــن المجال  ل مــن التخصــص اأ مــا التفــرغ مــن كل شــيء اإ اأ

نــا  بداعــي الخــاص هــو نــوع مــن الحريــة داخــل زنزانــة الأ الإ

را 
ُ

المضخمــة. وكـثيــرا مــا صنــع هــذا النــوع مــن التفــرغ ُجــز

رض الواقع، وعلى الذات  هرامــات متعالية علــى اأ معزولــة، واأ

وَرث ويــوِرث مشــاكل، وُيحــدث  مــة، ممــا اأ الجماعيــة المنظَّ

ن لــم  صدامــات، وُينبــت ســلوكيات ناشــزة داخــل الصــف، اإ

و فرض  يكن ســببا رئيســا في فــرض حصار على المبدعيــن، اأ

خرين، في غياب اندماج طبيعي يجعل  ذات المبدع على الآ

المبــدع عنصــرا فعــال فــي الصــف، مســاهما فــي البنــاء مــن 

جدر، هو  همَّ واأ كبر واأ بداع اأ بداعه لخدمة اإ را اإ الداخل، مســِخّ

بــداع حركــة موزونــة ذات معنــى، تحــدو َحْدَو من ســار على  اإ

منهاج النبوة بتربية وتنظيم وزحف قائم هلل شاهد بالقسط.

براهيــم قطب: ”نحــن في حاجة  ديــب الناقد ســيد اإ يقــول الأ

لــى المتخصصيــن فــي كل فــرع مــن فــروع المعــارف  ــة اإ ملحَّ

ولئــك الذيــن يتخــذون مــن معاملهــم ومكاتبهــم  نســانية، اأ الإ

ديــرة!.. ويهبــون حياتهــم للفــرع الــذي تخصصــوا  صوامــع واأ

فيه، ل بشــعور التضحية فحســب، بل بشعور اللذة كذلك!.. 

لهه وهو فرحــان!.. ولكننا  شــعور العابــد الــذي يهب روحــه لإ

ن هؤلء ليســوا هم الذين يوجهون  ن ندرك اأ مــع هــذا يجــب اأ

و يختارون للبشرية الطريق. الحياة، اأ

صحــاب الطاقــات  اد كانــوا دائًمــا -وســيكونون- هــم اأ ن الــروَّ اإ

سة  الروحية الفائقة، هؤلء هم الذين يحملون الشعلة المقدَّ

 ذراِت المعارف، وتنكشــف في 
ُّ

التــي تنصهر فــي حرارتها كل

ضوئها طريق الرحلة، مزودة بكل هذه الجزئيات، قوية بهذا 

الزاد، وهي تغذي السير نحو الهدف السامي البعيد!.. هؤلء 

اد هُم الذيــن يدركون ببصيرتهم تلك الوحدة الشــاملة،  الــروَّ

المتعــددة المظاهــر فــي: العلم والفــن، والعقيــدة، والعمل، 

فال يحقرون واحًدا منها ول يرفعونه فوق مستواه!..

سالمي وغايته دب الإ مفهوم الأ

ســالمي” هــو مــن بــاب تحصيل  دب بســمة “اإ ن َقــْرَن كلمــة اأ اإ

ديــب؛ لقولــه  دب تاأ ن الأ الحاصــل لــو كان النــاس يفقهــون اأ

دب  ديبي”. الأ حســن تاأ دبنــي ربي فاأ صلــى هللا عليه وســلم: “اأ

صاًل، وهل ُبعث الرسول  سالم اأ سالمي ظهر قبل ظهور الإ الإ

خــالق، والديــن  ل ليتمــم مــكارم الأ صلــى هللا عليــه وســلم اإ

الخلــق، والديــن المعاملة. ولهذا نجده صلى هللا عليه وســلم 

صدق كلمة قالها شاعر قول لبيد:” يقول: “اأ

ل كل شيء ما خال هللا باطل            وكل نعيم ل محالة زائل اأ

ن زهير بن  ن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال في شاأ ثم اإ

بي ســلمى ِلما ُعلم من رشــده وحكمته التي صقلتها الســنون  اأ

و  دركـتــه لوليته القضاء(. وكم من قصيدة، اأ والتجــارب: )لو اأ

دب  بيات في قصيدة محسوبة على العصر الجاهلي لها من اأ اأ

لى  ســالم وروحــه ومعانيــه ومراميــه ومقاصــده مــا ل يمت اإ الإ

ســالم وهو  دب ُبــِذَر في عصور الإ الجاهليــة بصلــة. وكــم مــن اأ

لى  مــن النبــات الغريب على الدين وِقَيم المســلمين، بل هو اإ

وثق. لصق واأ قرب وبها اأ الجاهلية الجهالء اأ

ل من زاوية  دب اإ لى الأ سالمي اإ ضافة كلمة اإ من هنا ل معنى لإ

ن كـثيرًا مما ُيكـَتب اليوَم  دب. ذلك اأ دب عن غير الأ تمييز الأ

دب، ول طعم لــه منه، ول رائحة  ســلفنا ل عالقــة له بالأ كمــا اأ

جهاز على  ول لون. بل هو حرب على هللا، ومســخ للفطرة، واإ

ن  ل اأ ن نســميه ما شــئنا اإ خالق. يمكن اأ الدين، ومصادرة لالأ

دب، وسوء  ن شئنا قلنا: هو من قلة الأ دب. واإ نه اأ نقول عنه: اإ

عدامه. دب، بل ِمن انعدامه واإ الأ

دب، ولكن  دٍب عن اأ من هنا جاءت هذه التســمية ل لتمييز اأ

ينعــت  ن  اأ مــن  س  بــاأ ل  ثــم  دب”،  “الــالاأ عــن  دب  الأ ــز  ِلُتَمِيّ

دب بيهــودي ونصرانــي ومجوســي ومــا يكــون مــن  بعــض الأ

نه يدين باليهودية والنصرانية والمجوســية،  ما لأ التســميات اإ

نــه يعمــل علــى تهويد الفطرة التي فطــر هللا الناس عليها  و لأ اأ

ديبا يهوديا  ن لم يكن المدعو اأ وتنصيرها وتمجيسها، حتى واإ

ول نصرانيا ول مجوسيا.

ثــار الســتعمار كمــا  لــى عصــور فهــو مــن اآ دب اإ مــا تقســيم الأ اأ

يقــول العالمــة عبــدهللا كنــون رحمــه هللا، وكــم في التقســيم 

صولهم،  مــن مغالطــات تــزداد كلمــا ازداد النــاس بعدا عــن اأ

وانتحلوا نحلة الغالب، وانقادوا لدينه كما يقول ابن خلدون 

رحمه هللا.

ضافــة نوعية  ديــب صفــة "اللتــزام"، وهــي اإ وقــد اكـتســب الأ

ســالمية”. اللتزام بقضايانا المصيرية، كـقضية  لى صفة “الإ اإ

خــرة، وتزكيــة النفــس، ومطلب  الدعــوة، والتذكيــر بــاهلل والآ

حســان، ومدافعــة الظلــم والعدوان على المســلمين وعلى  الإ

المستضعفين في كل مكان.

ن اتفقنــا  لكــن مــا نعنيــه مــن ذلــك غيــر مــا يعنيــه غيرنــا، واإ

فق استشــراف  فــي المصطلــح لضــرورة تواصليــة مؤقتــة في اأ

صيــل منفتح جاد  دب اأ قامــوس ينبــع مــن الذات، ويؤســس لأ

ومتجــدد ومجــدد وُمْجٍد وجيــد. ولكل لفظ مــن هذه الخمس 

دب الذي نريده. مكانه في منظومة التنظير لهذا الأ

ن يكــون مســاحيق تجلــي  دب والفــن اأ ن غايــة الشــعر والأ اإ

لوانــا تبــرز صــورة الرســالة الربانيــة  الجمــال ول تحجبــه، واأ

النبويــة ول تخفيهــا، وموســيقى هادئــة مهموســة تقــدم دعــوة 

وانيه  نية النغــم الهادف، ل صخبا ُتذهــب زحمة اأ الحــق فــي اآ

ســالم  الإ ونشــيَد  الــكالم،  مضمــوَن  المتصارعــة  المتقارعــة 

فضل المصائر. الُمبرِعم في الضمائر، والموجه للبصائر نحو اأ

الرحمــن  ريــب د.عبــد  الأ والشــاعر  اللبيــب،  ديــب  الأ يقــول 

وفاز”  جراه معه فريق منتديات “اأ صالح العشماوي في لقاء اأ

ســئلة الهادفة: )الكلمــة الصادقة  حــد الأ جابــة عــن اأ دبيــة اإ الأ

مــر بالمعــروف والنهي عن المنكــر يرقى بالكلمة  ضــاءة، والأ اإ

ن  ســمى هدفــًا، المهــم اأ علــى مكانــًا، واأ الصادقــة، ويجعلهــا اأ

، والصورُة  ــيُّ بــداُع الفِنّ دبـ  الإ يتوافــر للكلمــةـ  فــي مجــال الأ

البالغيــُة الجميلــُة، والتدفــق البيانــي الماِتــُع، والمجتمعــات 

بالمعــروف  مــر  “الأ فيهــا  يشــيع  التــي  هــي  الراقيــة  البشــرية 

ســاليبه المناســبة التي ل شــطط فيها  والنهــي عــن المنكــر” باأ

دب دور كبير في ذلك، والذين يهونون من  ول مبالغــة، ولــالأ

مر  دب الناصح الواعظ صنفان. صنف يضيق بهذا الأ قيمة الأ

نســان المطلقة في ســلوكه وتصرفاته،  نه متشــبع بحرية الإ لأ

نهــا ضد  دب الوعظــي فيظــن اأ خــر لــم يطلــع علــى روائــع الأ واآ

بي العتاهية مثال  الفنيــة فيحاربهــا. ولو قراأ نماذج من شــعر اأ

يه(. انتهى كالم شاعرنا الداعية الرباني. لغير راأ

ل  ل موعظــة ناطقــة!؟ وهــل المــوت اإ ن اإ قــول: وهــل القــراآ اأ

موعظــة صامتــة!؟ وهــل ثمــة بعــد هذيــن الواعظيــن مــن هو 

 َمْعنى، 
ُّ

َجــل ســحر بيانــا، واأ صــدق برهانا، واأ فصــح لســانا، واأ اأ

رقى ُحْسنا!؟ دوم زمنا، واأ واأ

األدب اإلسالمي 
رسالة القرآن لإلنسان.

الســؤال )93(: مــا اللمســة البيانيــة فــي 
عــدم ذكر )الجو( في قولــه تعالى: )َوَلَقْد 
اْلَبــّرِ  ِفــي  َوَحَمْلَناُهــْم  َدَم  اآَ َبِنــي  ْمَنــا  َكرَّ

سراء؟ َواْلَبْحِر( في سورة الإ

ســراء: )َوَلَقــْد  قــال تعالــى فــي ســورة الإ

َدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبّرِ َواْلَبْحِر  ْمَنا َبِني اآَ َكرَّ

ْلَناُهــْم  َوَفضَّ َبــاِت  ّيِ الطَّ ِمــَن  َوَرَزْقَناُهــْم 

ــْن َخَلْقَنــا َتْفِضيــاًل )70((  ِثيــٍر ِممَّ َعَلــى كـَ

صيغــة  اســتعمل  تعالــى  نــه  اأ ونالحــظ 

يــة )كّرمنــا، حملناهــم(  الآ فــي  الماضــي 

 في الجّو 
ٌ

وفي وقتها لم يكن هناك حمل

وًل ساعة النزول. هذا اأ

ية شــملت  نــه لّما ذكر الآ خــر: اأ مــر الآ والأ

لــى قيــام الســاعة  دم اإ دم مــن اآ كل بنــي اآ

لكــن لــو قال )في الجو( لشــمل التكريم 

ية  مــن ُحملوا فــي الجو وبذلك تكــون الآ

دم ولمــا شــمل  غفلــت كـثيــرًا مــن بنــي اآ اأ

لــى  دم اإ دم فــي عهــد اآ التكريــم كل بنــي اآ

ن السياق يتعّلق بالبر  قيام الساعة. ثم اإ

والبحــر فقال تعالى في الســورة نفســها: 

ِذي ُيْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك ِفي اْلَبْحِر  ُكُم الَّ )َربُّ

ُه َكاَن ِبُكــْم َرِحيًما  نَّ ِلَتْبَتُغــوا ِمــْن َفْضِلــِه اإ

 
َّ

ــرُّ ِفــي اْلَبْحِر َضل ــُكُم الضُّ َذا َمسَّ )66( َواإ

َلى اْلَبّرِ  اُكــْم اإ ا َنجَّ اُه َفَلمَّ يَّ لَّ اإ َمــْن َتْدُعــوَن اإ

 )67( ُفــوًرا  كـَ ْنَســاُن  اْلإ َوَكاَن  ْعَرْضُتــْم  اأ

ْو  ْن َيْخِســَف ِبُكــْم َجاِنــَب اْلَبّرِ اأ ِمْنُتــْم اأ َفاأ اأ

ُيْرِســَل َعَلْيُكــْم َحاِصًبــا ُثمَّ َل َتِجــُدوا َلُكْم 

َوِكياًل )68(( 
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الذهب يهبط عن أعلى مستوى له 
خالل أكثر من شهرين

دار السالم/ متابعة

عــن  الذهــب  ســعار  اأ انخفضــت 

مــن  كـثــر  اأ فــي  مســتوى  علــى  اأ

ذ حد  شــهرين ،اليــوم الثالثــاء، اإ

جاذبيــة  مــن  الــدولر  انتعــاش 

بينمــا  مــن،  اآ كمــالذ  المعــدن 

ن تعافــي  يتكهــن مســتثمرون بــاأ

بوتيــرة  مريكــي  الأ القتصــاد 

يقــود  قــد  المتوقــع  مــن  ســرع  اأ

سعار الفائدة. لرفع اأ

التعامــالت  فــي  الذهــب  ونــزل 

لــى  اإ بالمئــة   0.4 الفوريــة 

وقيــة  لالأ دولرا   1786.10

الســاعة  بحلــول  ونصــة(  )الأ

07:02 بتوقيت غرينتش بعدما 

 25 منــذ  مســتوى  علــى  اأ ســجل 

 1797.75 عنــد  شــباط  فبرايــر 

دولرا يوم الثنين.

الذهــب  عقــود  وتراجعــت 

بالمئــة   0.4 جلــة  الآ مريكيــة  الأ

لى 1785.50 دولرا. اإ

 0.3 الــدولر  مؤشــر  وارتفــع 

بالمئــة، ممــا يقلــل مــن جاذبيــة 

خرى. الذهب لحاملي عمالت اأ

العدد 1581/ 23 شهر رمضان المبارك 1442 هـ/ 6 ايار 2021 م

الكشف عن مشروعي تمليك كل عراقي 

سكنًا وحسم ملف العشوائيات
دار السالم/ بغداد

عمــار النيابية،  كشــفت لجنــة الخدمات والإ

ول لتمليك  عن مشــروعي قانــون يهــدف الأ

ملــف  حســم  والثانــي  ســكنًا  عراقــي  كل 

العشوائيات.

فــي  اللجنــة عبــاس العطافــي  وقــال عضــو 

العراقيــة،  النبــاء  وكالــة  نقلتــه  حديــث 

مــن  العديــد  تابعــت  الخدمــات  ن "لجنــة  اإ

القوانين التي تســاهم في حل ازمة السكن 

بهــذا  المتعلقــة  الــوزراء  وقــرارات مجلــس 

ن وكذلــك ملــف المجمعات الســكنية  الشــاأ

التابعــة لهيئــة الســتثمار الوطنيــة ووزارة 

ن "هناك  ســكان"، مشــيرا الى اأ العمار والإ

النــواب  مجلــس  داخــل  قانــون  مشــروعي 

ول يضمــن لــكل عراقــي ســكنًا والثانــي  الأ

علــى  العشــوائيات  بنــاء  معالجــة  يضمــن 

راضــي الرســمية والزراعيــة وخاصة التي  الأ

تحولت الى مناطق سكنية".

المفوضية االوروبية توصي بتخفيف قيود 

دخول السياح األجانب الى القارة العجوز
دار السالم/ وكالت

التحــاد  وروبيــة، دول  الأ المفوضيــة  اوصــت 

الســياح  دخــول  قيــود  بتخفيــف  وروبــي  الأ

جانــب، الذيــن تــم تطعيمهــم ضــد فيــروس  الأ

دوية  كورونــا بلقاحــات معتمــدة مــن وكالــة الأ

و منظمة الصحة العالمية. وروبية اأ الأ

وروبيــة فــي بيــان، انهــا  وذكــرت المفوضيــة الأ

التحــاد  لــى  اإ بالدخــول  الســماح  "تقتــرح 

غــراض غيــر ضروريــة، ليــس فقط  وروبــي لأ الأ

شــخاص القادميــن مــن بلــدان ذات وضــع  لالأ

ولئــك الذيــن تــم  يضــا لأ وبائــي جيــد، ولكــن اأ

رئيســة  كامل".وقالــت  بشــكل  تطعيمهــم 

ديــر  فــون  ورســول  اأ وروبيــة،  الأ المفوضيــة 

حــان  قــد  "الوقــت  ن  اأ تغريــدة،  فــي  ليــن، 

عــادة الصداقــات  حيــاء صناعــة الســياحة واإ لإ

ضافــت "نقترح  من". واأ عبــر الحدود بشــكل اآ

تلقــوا  الذيــن  بالــزوار  مجــددا  الترحيــب 

ذات  الــدول  مــن  وبالقادميــن  اللقاحــات، 

الوضع الصحي الجيد".

وزير النفط: نسبة إنجاز مصفى 

كربالء بلغت أكثر من 90 في المئة

دار السالم/ بغداد

النيابيــة،  الماليــة  اللجنــة  علنــت  اأ

قرب تشــكيل لجنــة لمتابعة تنفيذ 

نها تضم  فقــرات الموازنة، مبينــة اأ

فــي  الموجــودة  طيــاف  الأ جميــع 

الكـتل السياسية.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي 

نبــاء  الأ وكالــة  نقلتــه  حديــث  فــي 

الماليــة  "اللجنــة  ن  اإ العراقيــة، 

تعتزم بعد اقرار الموازنة ونشــرها 

العراقيــة،  الوقائــع  جريــدة  فــي 

تشــكيل لجنــة مــن اعضائهــا ومــن 

مختلــف الطيــاف الموجــودة فــي 

الكـتــل السياســية لمتابعــة تنفيــذ 

للدولــة  العامــة  الموازنــة  بنــود 

العراقية 2021".

ن "هذه اللجنة ســتتابع  ضــاف، اأ واأ

ســواء  الموازنــة  فقــرات  جميــع 

فــي الجانــب التشــغيلي بالموازنــة 

وحتــى  الســتثماري  الجانــب  او 

قضية اقليم كردســتان"، لفتا الى 

نــه "خــالل اليــام المقبلــة ســيتم  اأ

جــل  اأ مــن  اللجنــة  هــذه  تشــكيل 

ومتابعــة  الرســمي  بالعمــل  البــدء 

تنفيــذ الموازنــة مــن خــالل وزارة 

المالية والدوائر المحيطة بها".

المالية النيابية تعلن قرب تشكيل 
لجنة لمتابعة تنفيذ الموازنة

دار السالم/ متابعة 

ســماعيل،  حســان عبد الجبار اإ كد وزير النفط اإ اأ

نجــاز  هميــة التســريع فــي اإ اليــوم الحــد، علــى اأ

مشــروع مصفــى كربــالء النفطــي، علــى الرغــم 

مــن الظــروف والتحديــات الصحية التــي تواجه 

عالمــي  الإ المكـتــب   . العالــم  ودول  العــراق 

"وزيــر  ان  صحفــي،  بيــان  فــي  ذكــر  للــوزارة 

النفطــي  النفــط اجــرى زيــارة لمصفــى كربــالء 

قــال  حيــث  المقدســة،  كربــالء  محافظــة  فــي 

ضافــة مهمــة  يمثــل قيمــة عليــا واإ المصفــى  ن  اإ

لقطــاع التصفية في العــراق من حيث النوعية 

نــه ســوف ُيســهم فــي تغطيــة نســبة  والجــودة لأ

تزيد على تسعين في المئة من الحاجة المحلية 

نجــاز وتشــغيل عدد  للمشــتقات النفطيــة بعــد اإ

خرى فــي قطاع التصفية التي  من المشــاريع الأ

طار الــى جانب هذا  تنفذهــا الــوزارة فــي هــذا الإ

المشروع".



9اتجاهات الرأي 

جاسم الشمري

ّيــام وقبــل 100 عــام  فــي مثــل هــذه الأ

ســيس دولــة العراق، وذلك  علن عن تاأ
أ
ا

كنتيجــة  العراقّيــة"  "المملكــة  عــالن  باإ

طبيعّيــة لثــورة العشــرين الشــاملة ضّد 

الحتالل البريطانّي.

ميــر فيصــل بن الحســين  وقــد ُنّصــب الأ

غســطس  ب/ اأ ملــكا على العــراق نهاية اآ

مــن  العديــد  وقتهــا  ّسســت  وتاأ  ،1921

الدوائــر العريقــة ومــن ضمنهــا مديرّيــة 

الصّحــة العاّمــة، وغير ذلك مــن الدوائر 

حّتــى  الشــاخصة  والمدنّيــة  العســكرّية 

العــراق.  مــدن  مــن  العديــد  فــي  ن  الآ

ولهذا، هنالك من يطلق لقب "مؤّســس 

الدولــة العراقّيــة" علــى الراحــل الملــك 

دخالــه  اإ مــع  وبالــذات  ّول،  الأ فيصــل 

مم في العام 1932،  العــراق لعصبة الأ

مــن  التــاّم  الســتقالل  علــى  وحصولــه 

المملكة المّتحدة.

ت مرحلة العهد الجمهورّي مع نهاية  بداأ

ثــورة 14 تمــوز/ يوليــو  الملكّيــة بقيــام 

1958، واســتمّرت التقّلبات السياســّية 

حــزب  ومجــيء   ،1968 العــام  حّتــى 

علــى  ســيطر  الــذي  للســلطة،  البعــث 

مريكّي  الحكــم حّتى مجــيء الحتالل الأ

ت حينها مرحلة  فــي العــام 2003، وبداأ

بمفهومهــا  للدولــة  العملــّي  التخريــب 

السياسّي والعلمّي الحديث!

مــام  اأ العــام 2003  بعــد  العــراق  صــار 

واقع مؤلم ومتهالك في غالبّية الملّفات 

والقتصادّيــة  منّيــة  والأ السياســّية 

والصّحّيــة،  والخدمّيــة  والجتماعّيــة 

لف  اآ مــائت  لذلــك  نتيجــة  فقــد  وقــد 

و اختطفــوا  المواطنيــن الذيــن قتلــوا، اأ

من، وضياع مفهوم الســيادة  لنعدام الأ

الداخلّية.

ّكدهــا  اأ العراقّيــة  الدولــة  دمــار  حقيقــة 

تعليقــه  خــالل  صالــح،  برهــم  الرئيــس 

علــى فاجعــة مستشــفى ابــن الخطيــب 

ّن  يــوم الســبت الماضــي، حيــث قــال؛ اإ

دمــار  تراكــم  نتيجــة  كانــت  "الفاجعــة 

مؤّسســات الدولــة جــراء الفســاد وســوء 

دارة"! الإ

الــدول  مــن  العراقّيــة  الدولــة  تعــّد 

المتقّدمــة في مجــال الموازنــات المالّية 

ّن مجمــوع  الســنوّية الضخمــة، حيــث اإ

العــام  تلــت  التــي  عــوام  لالأ الموازنــات 

كـثر من 1.2 ترليون دولر،  2003 هي اأ

ومــع ذلــك نجــد جملــة مــن المعضــالت 

القاتلــة فــي غالبّية المجــالت الضرورّية 

نسان! لبناء الوطن، وخدمة الإ

وتعانــي الدولــة اليوم مــن ديون ضخمة 

غلبها  لى نحو 160 مليار دولر، اأ تصــل اإ

ديون خارجّية، وبفوائد عالية جدا.

منّيــة والصّحّيــة تعتبــر  ّن القطاعــات الأ اإ

نســان  هم القطاعات المرتبطة بالإ مــن اأ

ّن من يضمن  والوطن على حّد سواء؛ لأ

نسان وصّحته، ويوّفر له القدر  سالمة الإ

الكافي من الخدمات ســيبني دولة قوّية 

سس العطاء والبذل والعلم  قائمة على اأ

نينة، والعكس صحيح تماما! والطماأ

مقّدمــة  فــي  الكهربــاء  معضلــة  وتعتبــر 

نفق عليها  ذ اأ المعضالت المستعصية، اإ

كـثــر مــن 80 مليــار  منــذ العــام 2003 اأ

ضــاءة  لإ كافيــة  المبالــغ  وهــذه  دولر، 

كمله، ومع ذلك قال  وســط باأ الشــرق الأ

صــادق  النيابّيــة،  الطاقــة  لجنــة  عضــو 

ســبوع الحالــّي؛  الســليطي، منتصــف الأ

يجابّيــة  ّنــه "ل توجــد هنــاك خطــوات اإ اإ

ّن واقع الكهرباء  زمة الكهرباء، واإ لحّل اأ

للصيــف  ومشــابها  شــحيحا،  ســيكون 

الماضي"!

علــى  ينطبــق  المؤلــم  الحــال  وهــذا 

القطاع الصّحّي، الذي يعاني من فســاد 

مالــّي مذهــل. وقــد ســبق للدكـتــور عالء 

العلــوان وزير الصّحة في حكومة عادل 

فــي  اســتقالته  قــّدم  ن  اأ المهــدي،  عبــد 

نا،  العــام 2019 التــي ذكــر فيهــا: "فــال اأ

صالح  ول غيــري، قادر على التغيير والإ

بدون انتفاضة شاملة"!

يــوم  ظهــر  الهزيــل  الصّحــّي  الواقــع 

بريــل  اأ نيســان/   24( الماضــي  الســبت 

2021( بجــالء كبيــر فــي حادثــة حريق 

مستشــفى ابــن الخطيــب ببغــداد، التي 

مريــض   100 مــن  كـثــر  اأ ضحّيتهــا  راح 

نعــاش، وذلــك بعــد انفجار  فــي قســم الإ

وكســجين  اأ ســطوانات(  اأ و  )اأ ســطوانة  اأ

مخّصصة للمرضــى، وقد تفاقم الحادث 

نــذار مبّكــر فــي  لعــدم وجــود منظومــة اإ

شــعار المواطنين  المستشــفى لتحذير واإ

جهزة  و الخطر، بينما هذه الأ بالحريق، اأ

موجــودة في كّل منازل المســؤولين في 

الدولة!

لجنــة تحقيــق  بغــداد شــّكلت  حكومــة 

في المجزرة، وســحبت َيــد وزير الصّحة 

وغيره من كبار المسؤولين في الوزارة، 

هالــي الضحايــا بمبلغ  وقــّررت تعويــض اأ

زهيــد  مبلــغ  وهــو  دولر،  لف  اآ ســبعة 

الــذي  بالتعويــض  قــورن  مــا  ذا  اإ جــّدا، 

حصــل عليــه جــورج فلويــد )27 مليون 

مريكّية،  دولر( الــذي قتلته الشــرطة الأ

وكال الجريمتيــن مــن جرائــم القتل غير 

العمد!

نســان العراقّي، ورغم كّل  فهــل قيمة الإ

الموازنــات الضخمــة، هــي فقــط ســبعة 

لف دولر؟ اآ

ّن الدولــة  هــذه الحقائــق وغيرهــا تؤّكــد اأ

نقاذهــا،  لإ عاجــل  نعــاش  اإ لــى  اإ بحاجــة 

دارّي،  مــن هــذا منظومــات الخــراب الإ

منّي والخدمّي والقتصادّي! والفساد الأ

ن نكـتــب عــن الخــراب فــي   علينــا اأ
ّ

يعــز

سيسها، وكّنا  دولتنا بعد مائة عام على تاأ

ّن العــراق يكــون مــن الــدول  مــل لــو اأ ناأ

قالمنــا، وبزهو وفخر  المزدهــرة لتخــّط اأ

الزدهــار  صــور  كّل  كبيــرة،  وســعادة 

والتطّور والحضارة!

حالمنا متنامية،  ولكّن.. واقعنا مرير، واأ

ودولتنــا تتنّفس اليــوم بصعوبة، فكيف 

سيكون غد العراقّيين؟

العدد 1581/ 23 شهر رمضان المبارك 1442 هـ/ 6 ايار 2021 مالخميس

مائة عام.. بين بناء الدولة وتدميرها!
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بالل التليدي

بحاث والدراسات  ســيس مراكز الأ نشــطت في الســنوات القليلة الماضية حركية تاأ

المجتمــع  يتجــاوز  ثــر  اأ تحقيــق  لــى  اإ تتطلــع بعضهــا  ت  وبــداأ العربــي،  العالــم  فــي 

ثيــر فــي القــرار السياســي، تقديــرا منهــا  كـثــر مــن مجــال التاأ كاديمــي، ويقتــرب اأ الأ

وروبية  ن تقــوم بالــدور نفســه التي تقــوم به مســتودعات التفكيــر الأ مــكان اأ نــه بالإ اأ

تقديراتهــا  مــع  التفاعــل  لــى  اإ السياســي  القــرار  صنــاع  تدفــع  ن  واأ مريكيــة،  والأ

واستشــرافاتها والســيناريوهات التــي تقدمهــا بيــن يديــه للتعاطــي مــع السياســات 

و الخارجية. الداخلية اأ

لى اليوم، ســواء على مســتوى مخرجاتهــا البحثية،  ن التراكــم الــذي حصلتــه اإ بيــد اأ

و على مســتوى عالقاتها بصناع القرار وتفاعلها مع نخبه، ل يســمح بالحديث عن  اأ

ن القرار  تشــكل صناعــة بحثيــة مؤثــرة فــي القرار السياســي فــي العالــم العربــي، واأ

وعيــة صناعتــه، المخرجــات البحثيــة لهذه  لــى اليــوم ضمــن اأ السياســي، ل يدخــل اإ

ن  المراكز، ول ما تضعه بين يدي صناع القرار من استشرافات وسيناريوهات، واأ

خذه فــي التجربة  خرى غير الشــكل الذي تاأ شــكال اأ خــذ اأ العالقــة بيــن الطرفيــن تاأ

لــى محدوديــة هــذه المخرجــات وعــدم  مــر اإ مريكيــة، فهــل يرجــع الأ وربيــة والأ الأ

ن التجربــة  م اأ ليهــا؟ اأ تحقيقهــا للتراكــم المعرفــي الــذي يلفــت نظــر صانــع القــرار اإ

فق  البحثيــة العربيــة في التعاطي مع المعطيات والمعلومات، بقيت بعيدة عن الأ

لى مــا تحققه من  الــذي بلغتــه التجربــة البحثيــة الغربيــة، ممــا بــرر عدم اللتفــات اإ

مــر مرتبــط بطبيعــة القــرار السياســي فــي العالــم العربــي  ن الأ م اأ تراكــم معرفــي؟ اأ

وخصوصيته، ونوع العالقة التي يتصورها مع المراكز البحثية فضال عن الوظائف 

ن تقوم بها الصناعة البحثية؟ التي يقدر اأ

م مستودعات تفكير استراتيجية؟ مراكز بحثية اأ

نويــة المنتجــة للصناعــة البحثيــة الغربيــة،  فــي البــدء ل بــد مــن التمييــز داخــل الأ

بيــن المراكــز ذات الطبيعــة البحثيــة، وبيــن مســتودعات التفكيــر ذات الطبيعــة 

كاديمي، وقصــارى ما تتطلع  ولــى، تضــع ثقلهــا في الشــتغال الأ الســتراتيجية. فالأ

عالمي،  ثير في الفضاء الإ ن تملك بعض التاأ كاديمي، واأ ن تؤثر في المجتمع الأ ليه اأ اإ

عالمــي، فــي حيــن تتطلــع  كاديمــي والإ ن تســوق نتائجهــا وتثبــت حضورهــا الأ بــاأ

عالمي، فهي  كـثــر مــن الهــدف المعرفــي والإ مســتودعات التفكيــر الســتراتيجية، لأ

ثير في القرار السياســي، من خالل دراســة  تــروم القتــراب من مربــع الحكم، والتاأ

م الخارجيــة، وتتبــع ســياقها والمتدخليــن  الحالــة، ســواء فــي السياســة الداخليــة اأ

فيهــا، وصــراع السياســات حولهــا، وتقييم سياســة صانــع القرار السياســي حيالها، 

ودراســة الســيناريوهات المتوقعــة، واقتــراح مــا يمكــن مــن توصيــات علــى صناع 

القرار السياسي.

وغالبــا، مــا تتخصــص هذه المســتودعات في قضية من القضايا الســتراتيجية التي 

من  مر بمنظومة الأ و الخارجية، سواء تعلق الأ تشغل اهتمام السياسات الداخلية اأ

و السياســات الخارجيــة وعالقتهــا بتحقيق المصالح الســتراتيجية  الســتراتيجي، اأ

الوطنية.

ليهــا، مــن خــالل قدرتهــا علــى دراســة الحالــة  وتبــرر هــذه المســتودعات الحاجــة اإ

ثرها، وتقديم تعريف جديد للمصلحة الســتراتيجية  وتقييم السياســات ودراســة اأ

فضل لتحقيقها. الوطنية، ووضع توصيات تقدر الوجه الأ

مريكية  مكانــات الضخمــة التي توفرها مســتودعات التفكير، لســيما منهــا الأ ن الإ اإ

نوية صانــع القرار السياســي في  والبريطانيــة، تســمح لهــا بقــدر من المنافســة مــع اأ

ســس القــرار السياســي، ولذلــك،  امتــالك المعلومــات والمعطيــات التــي عليهــا يتاأ

تعمل هذه المســتودعات على فرض وجودها من خالل قدرتها على المشــاركة في 

و  النقــاش العمومــي حول السياســات، وقدرتها علــى مد الفاعل السياســي، موالة اأ

ي  معارضة، بالحجج التي تســاعده في بناء منطقه وخطابه السياســي، ووضع الراأ

م تلك، والفرص التي  خطار التــي تترتب عن اعتماد هذه السياســة اأ مــام الأ العــام اأ

و ذاك، فضال عن  ن تنتهزهــا هــذه السياســات لــو مضــت فــي هــذا التجــاه اأ يمكــن اأ

التحديات.

مكانات الضخمة التي توفرها مســتودعات التفكير،  ن الإ وفضال عن هذا وذاك، فاإ

نوية صانع  مريكية والبريطانية، تســمح لها بقدر من المنافســة مع اأ لســيما منها الأ

ســس القرار  القــرار السياســي فــي امتــالك المعلومــات والمعطيــات التــي عليهــا يتاأ

السياســي، فهــي من خالل الفعاليات التي تقــوم بها، ومن خالل دينامية باحثيها، 

وقدرتها على فتح جســور التواصل مع المجتمع الحزبي ونخب الســلطة، والنخب 

يضا  الدبلوماســية، فضال عن النخب القتصادية والهيائت النقابية والجمعوية، واأ

ي الضخمــة التي تقوم بهــا، تملك القــدرة على تجميع  مــن خــالل اســتطالعات الراأ

مبريقيــة التي تســاعدها في منافســة صانــع القرار في  كــم هائــل مــن المعطيــات الإ

ي حقــل تجميــع المعلومــات والمعطيــات المؤثــرة فــي صناعــة  حقلــه الحصــري، اأ

القرار السياسي.

وربية،  مريكية والأ هذه الطبيعة والخصائص التي تتميز بها مستودعات التفكير الأ

حــداث جســور  رجحــت لــدى صانــع القــرار السياســي الغربــي التعامــل معهــا، واإ

فادة من مخرجاتها البحثية والســماح لها بقدر مهم من  نتاج صيغ لالإ للتواصل واإ

و التوجيه للقرار السياسي ثير اأ التاأ

بحاث؟ م مراكز الأ و الستخباري اأ عالم اأ ماذا يحتاج صناع القرار عربيا: رجل الإ

فــي العالــم العربي، كما في مختلف المجتمعات، تدور المعركة كلها حول امتالك 

كبــر مــن المعلومــات التــي تســدد وترشــد عملية صناعــة القرار السياســي.  القــدر الأ

فالعمليــة البحثيــة ليســت مهمة في ذاتها، ول فــي المنهج الذي توفره للتعاطي مع 

القضايــا، بــل المهم قبل هذا وذاك، هو امتالك المعطيات، فدونها ل تكون هناك 

ثير المراكز البحثية في القرار السياسي. ي قيمة لتاأ اأ

ن  فــي العالــم العربــي، ثمــة خصوصيــة شــديدة، ل بــد مــن التعريــج عليهــا، وهــي اأ

نخــب الحكــم، ل تــرى بديــال عنها فــي تحليل المعطيــات وتقدير المواقــف واتخاذ 

ولى، هو المعلومات  القــرار، ومــن ثمــة، فما يهمها في عملية صناعة القــرار بدرجة اأ

والمعطيات، ومن يبذلها، ومن يوفرها.

داتيــن المهتميــن لتحصيــل ذلــك، همــا الســتخباري،  ن الأ وفــي هــذه الحالــة، فــاإ

عالمي. والإ

ن التعدد الذي  ذا كان الســتخباري، هو رجل الســلطة، ويشــتغل لحســابها، فاإ واإ

عالمي، تجعل الســلطة السياســية دائما في عالقة ملتبســة معه،  يطبــع طبيعــة الإ

عالمي الذي يشــتغل  ي تقريــب الإ محكومــة فــي الغالــب بمنطــق الــولء والبــراء، اأ

جندتها، حتى ولــو كان في مربع  جندتهــا، وخــوض معركــة مــع الذي ل يشــتغل لأ لأ

نهــا قضية حيوية فــي صناعة  الحيــاد، فــال حيــاد فــي معركة حيــازة المعلومــات، لأ

رادات. القرار، بل قضية حيوية في صراع الإ

ن  فــي العالــم العربــي، ثمــة خصوصيــة شــديدة، ل بــد مــن التعريــج عليهــا، وهــي اأ

نخــب الحكــم، ل تــرى بديــال عنها فــي تحليل المعطيــات وتقدير المواقــف واتخاذ 

ولى، هو المعلومات  القــرار، ومــن ثمــة، فما يهمها في عملية صناعة القــرار بدرجة اأ

والمعطيات، ومن يبذلها، ومن يوفرها.

مكانات مهمة تعينها على  بحاث في العالــم العربي قدرات ول اإ  ل تمتلــك مراكــز الأ

المنافســة فــي مجــال امتــالك المعلومات والمعطيات، فاشــتغالها فــي هذا الحقل 

وثائقي )العتماد على الوثائق(، يعتمد التعامل مع المعطيات التي توفرها الدولة 

و حصلت  نتــاج معلومات خاصة ل تتوفــر الدولة عليها، اأ بمصالحهــا المختلفــة، ل اإ

عليها بطرقها الخاصة.

لى المخرجات البحثية لهذه المراكز نظرة براغماتية، فما  ولذلك، تنظر الســلطة اإ

ليه سياســاتها، يتــم توظيفه باعتبار ما يقوم  كان يدعــم وجهــة نظرها، وما اتجهت اإ

ســناد والشــرعنة، وما يتعارض مع سياســاتها، فيتم التعاطي  به من دور الدعم والإ

كاديمي، بعيد عــن الحثيات  ليــه باعتبــار مجــرد منتــج اأ و بالنظــر اإ همــال، اأ معــه بالإ

والشروط التي تتطلبها عملية صناعة القرار.

و شــخصية الوالي  ن شــخصية الســفير في السياســات الخارجية، اأ تجليات ذلك، اأ

ثير ل يقارن بشــخصية  والعامــل والمحافــظ فــي السياســات الداخليــة، هــي ذات تاأ

و غيــره من رجال  عالمي بالســفارة اأ ن شــخصية الملحــق الإ بحــاث، كمــا اأ مراكــز الأ

الســفارة الذيــن يبذلــون الجهد في تحصيل المعلومات في الخــارج، وكذا الجهات 

جنــدة الســلطة فــي الداخــل، هــي فــي نظر صانــع القرار  عالميــة التــي تشــتغل لأ الإ

ن تبذلهــا مراكــز  و مخرجــات بحثيــة يمكــن اأ ي جهــد اأ هــم بكـثيــر مــن اأ السياســي، اأ

البحث.

صانع القرار السياسي والصيغة الجديدة لالنفتاح على الصناعة البحثية

خذ مكانة دنيــا في تمثالت  ن المراكــز البحثيــة تاأ ن ذلــك ل يعنــي بالضــرورة اأ بيــد اأ

صانــع القــرار السياســي فــي العالــم العربــي، فالديناميــة المســارعة التــي عرفتهــا 

ســيس المراكــز البحثيــة فــي العالم العربــي، وتركــز اهتماماتهــا في مجال  عمليــة تاأ

منيــة، تؤشــر علــى شــعور صانع  السياســات الخارجيــة والقضايــا الســتراتيجية والأ

يجاد صيغة ما  القــرار السياســي بضــرورة النفتاح على هــذه المراكز، بل ضــرورة اإ

للتعامل معها وتوظيفها.

فالنفتاح على هذه المراكز يعطي صورة عن الطبيعة العقالنية للقرار السياسي، 

نمــا هــو قــرار ناتــج عــن مدارســة وتفكير  نــه ليــس قــرارا مزاجيــا، ول ســلطويا، واإ واأ

وتفاعل مع معطيات الصناعة البحثية. 

كاديمية التي تمتلكهــا المراكز البحثية  خرى، فالقــدرات المعرفية والأ ومــن جهــة اأ

تمكنهــا مــن تفســير السياســات والمواقــف والقــرارات بنحو ل تســتطيعه الســلطة 

نفسها المنتجة للقرار.

ن تكون في واجهة تبرير سياســتها  وفضال عن هذا وذاك، فالســلطة ل تريد دائما اأ

حيــان لواجهات بحثية تكـــف عنها معركة  ومواقفهــا، فهــي تحتــاج فــي كـثير من الأ

عالمــي، بــل وتعينهــا فــي معــارك  كاديمــي والإ عالمــي مــع المجتمــع الأ التواصــل الإ

كـثيرة مع خصومها. 

مــن هــذه الزاويــة، اختار صناع القرار السياســي طرقا متعــددة للتعاطي مع مراكز 

ي تشــغيل هذه المراكــز كواجهات  بحــاث، فمنهــم مــن اتجــه منحــى التوظيف، اأ الأ

عالميــا وحتــى سياســيا.  كاديميــا واإ لشــرعنة المواقــف والسياســات والدفــاع عنهــا اأ

ومنهم، من اتجه منحى، وضع هذه المراكز البحثية في الصورة، وتوجيه بوصلتها 

جندة السلطة في مخرجاتها البحثية.  لخدمة اأ

دوات لتقوية دور واجهات  ومنهم من اتجه منحى تشغيل هذه المراكز البحثية، كاأ

خــرى فــي مجال توســيع دائــرة المعطيــات والمعلومات التي يريدهــا صانع القرار  اأ

ن تبذل هذه المراكز جهدا في تحليل هذه المعطيات ووضع  السياسي، لكن دون اأ

خالصاتهــا فــي شــكل توصيــات بيــن صانــع القــرار، فهــذه العملية، هــي اختصاص 

خر، قريب مــن المنحى الذي  حصــري لــه دون غيــره. ومنهــم مــن اتجه في منحــى اآ

ي وضع المراكز  اتخذتــه بعــض المراكــز البحثية الغربية ذات الطبيعــة التجارية، اأ

و  البحثيــة فــي خدمــة التســويق للسياســات التــي ينتجهــا صانع القــرار السياســي، اأ

و  خــراج هــذه السياســات ضمــن قالب فنــي يتمتــع بالمقبوليــة الداخلية اأ محاولــة اإ

الخارجية.

شــكال مــن التعاطي من قبل صانع القرار السياســي، فضــال عن محدودية  هــذه الأ

هــذه المراكــز فــي بــذل المعلومة وتوفير المعطيــات الالزمة لبناء القرار السياســي 

كـثر منها مراكز موجهة  ســناد والدعم والتسويغ، اأ وترشــيده، جعلت منها مراكز لالإ

ومؤثرة في القرار السياسي العربي.
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لماذا ال تؤثر مراكز البحث العربية 

في صناعة القرار السياسي؟
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FP:ما سبب رغبة ابن سلمان
المفاجئة للتفاوض مع إيران؟

دار السالم/ متابعة

ســلطت مجلة "فورين بوليسي" الضوء على الرغبة 

المفاجئة لولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، 

علنهــا فــي مقابلــة  يــران، التــي اأ فــي التفــاوض مــع اإ

يام. تلفزيونية قبل اأ

الســالم  دار  تابعــت  مقــال  فــي  المجلــة  وقالــت 

ربع  ميــر ســيئ الســمعة عــزف قبــل اأ ن الأ ترجمتــه، اإ

ن "الحوار مع  ســنوات فقــط، لحنا مختلفا، وقــال؛ اإ

يران مســتحيل )..(، وكيــف نتحاور مع نظام مبني  اإ

يديولوجية متطرفة؟". على اأ

وتســاءلت المجلــة عن التحول الجــذري في اللهجة 

كـثر من  ن هنــاك عامال يبــرز اأ الســعودية، معتقــدة اأ

دارة  خــرى، ويتمثــل في جديــة اإ جميــع العوامــل الأ

مريكي جو بايدن بتحويل تركيزها بعيدا  الرئيس الأ

وسط. عن الشرق الأ

نــة  وتابعــت: "الوليــات المتحــدة توقفــت عــن طماأ

ســتواصل  نهــا  باأ المنطقــة  فــي  منييــن  الأ شــركائها 

عــن  النظــر  بغــض  شــرط،  و  اأ قيــد  دون  دعمهــم 

الســلوك المتهــور الــذي ينخرطــون فيــه"، مضيفــة 

ن واشــنطن تريــد البتعــاد عــن توريــط نفســها فــي  اأ

وسط. مشاجرات وحيل شركائها في الشرق الأ

انسحابات وشيكة

الخارجيــة  السياســة  ن  اأ لــى  اإ المجلــة  شــارت  واأ

لواشــنطن تتمثــل في انســحابات عســكرية وشــيكة 

قليمية. من المنطقة، مقابل تعزيز الدبلوماسية الإ

لــى  اإ تشــير  ســلمان  ابــن  تصريحــات  ن  اأ ت  وراأ

العــرب  وجيرانهــا  يــران  اإ بيــن  ســرية"  "محادثــات 

فــي العــراق، بهــدف تخفيــف التوتــرات، ووضع حد 

ن رئيــس الــوزراء  لــى اأ للحــرب فــي اليمــن، منوهــة اإ

لديــه مصلحــة  الــذي  الكاظمــي  العراقــي مصطفــى 

يرانيــة،  الإ الســعودية  التوتــرات  فــي حــل  واضحــة 

يراني. عمل على تسهيل الحوار العربي الإ

ن "العــداء والقتــال بالوكالة في جميع  وضحــت اأ  واأ

نحــاء المنطقــة، يهــدد بمزيــد مــن زعزعــة اســتقرار  اأ

ن الســعودية نفت في البداية  لى اأ العــراق"، لفتــة اإ

نهــا بالنهاية  ل اأ الخبــر، ورفضــت طهــران التعليق، اإ

رحبت بالحوار مع الرياض.

يــران  ن الحــوار لــم يقتصــر علــى اإ كــدت المجلــة اأ واأ

ول بين طهران  نما عقد الجتماع الأ والسعودية، واإ

بوظبــي فــي كانــون الثانــي/ ينايــر الماضــي، تلتــه  واأ

ردنيين  اجتماعــات ضمــت مســؤولين ســعوديين واأ

ن خمســة اجتماعــات من  لــى اأ ومصرييــن، مشــيرة اإ

قل منذ بداية العام. هذا النوع، عقدت على الأ

الســعودية  يرانيــة  الإ المحادثــات  ن  اأ لــى  اإ ولفتــت 

يضا  ركــزت علــى الحــرب في اليمــن، لكنها شــملت اأ

الوضــع في ســوريا ولبنان، وشــارك فيها مســؤولون 

منيــون كبــار فــي دول مختلفــة، بمــا فــي ذلــك عقد  اأ

ني  سماعيل قااآ يراني اإ لقاء بين قائد فيلق القدس الإ

ورئيس المخابرات السعودية خالد الحميدان.

ن "هــذه المحادثــات ل تــزال فــي  وذكــرت المجلــة اأ

نها قد تفشــل في  بدايتهــا، وهنــاك احتمال واضح باأ

يران وخصومها العرب، لكن هناك  ســد الهوة بين اإ

العديد من العوامل قد تســاعد هذه المحادثات في 

يضا  تغيير مسار العالقات بين الرياض وطهران، واأ

مني بالمنطقة". الوضع الأ

قليمي  الحوار الإ

كيــد صحة طرحها،  واســتندت "فورين بوليســي" لتاأ

خرى  قليميــة الأ لــى مشــاركة العديــد من القــوى الإ اإ

يران في هــذه المحادثات،  لــى جانب الســعودية واإ اإ

نه "ليس مجرد  قليمــي، مؤكدة اأ بما يشــبه الحوار الإ

مفاوضات ثنائية لنزع فتيل التوترات".

لى المؤسسات،  وسط يفتقر اإ ن "الشرق الأ وقالت؛ اإ

قليمي  ي نوع من التنظيم الإ لى اأ نــه يفتقر اإ بمعنــى اأ

متعــدد  حــوارا  غــذى  الــذي  المنتــدى  و  اأ الشــامل، 

وخلــق  التوتــرات،  مــن  الحــد  بغــرض  طــراف،  الأ

دارة انعدام الثقة". خيارات لخفض التصعيد، واإ

ن مــا يدعــو للتفــاؤل من هــذا الحوار  لــى اأ شــارت اإ واأ

نه جاء بمبادرة وقيادة من  قليمــي المبتدئ، هــو اأ الإ

نهــا لم تفــرض عليهم  ي اإ قليميــة نفســها، اأ القــوى الإ

ول  المنطقــة،  خــارج  مــن  كبــرى  قــوى  قبــل  مــن 

ن  تقودهــا دول خارجية، مســتدركة: "هذا ل يعني اأ

مريكا لم تساهم في هذه العملية". اأ

الوحيــد  العامــل  ن  فــاإ المجلــة،  تقديــر  وبحســب 

علــى  المنطقــة،  فــي  الفاعلــة  الجهــات  جبــر  اأ الــذي 

مريــكا  اأ التــزام  عــادة  اإ ليــس  الدبلوماســية،  انتهــاج 

ي مبــادرة  و اأ بدعــم الريــاض فــي مواجهــة طهــران، اأ

دبلوماســية جديــدة للمنطقــة، لكــن بالعكس الذي 

نحــو  علــى  الواضحــة  شــارات  الإ المحادثــات،  حفــز 

ن واشنطن ستنفصل عسكريا عن الشرق  متزايد، اأ

دارة بايــدن تمثلــت في  ولويــة اإ وســط.وتابعت: "اأ الأ

وسط"،  مريكية في الشــرق الأ تقليل التشــابكات الأ

قليمية  ن هــذه الرســالة دفعــت القــوى الإ معتقــدة اأ

لى البدء في استكشاف الدبلوماسية مع منافسيها. اإ

ن تحــول اهتمــام بايدن بعيدا عن الشــرق  كــدت اأ واأ

لــى  اإ اللجــوء  فــي  بشــكل مفاجــئ  وســط، ســاهم  الأ

قليميــة، وجعلهــا الخيــار المفضــل  الدبلوماســية الإ

وسط. منيين في الشرق الأ لشركاء واشنطن الأ



منـــــــابـــر

السنوسي محمد السنوسي

ونفخــة  الطيــن  قبضــة  مــن  مخلــوق  نســان  الإ

الــروح؛ ولكّل من الطين والروح ظماأ لحاجات 

رواٌء بوسائل  ليها ويقوم بها، واإ ضرورية يســتند اإ

تناسب طبيعة كل من الطين والروح!

نســان  و”الطيــن” مادة كـثيفة لها ثقل يجذب الإ

التــي ُخلــق منهــا.. بينمــا “الــروح”  رض  لــى الأ اإ

فــاق مــن النــور  لــى اآ نســان اإ ذاٌت لطيفــة تشــد الإ

ره بســر تكريمه  والتجلــي والطهر والســمو، وتذِكّ

ليه.. وكلت اإ مانة التي اأ وتخصيصه بالأ

يتغــذى  بالمــادة،  نســان  الإ يقــوم جســم  ولهــذا 

الــروح  مــا  اأ عنــه؛  انقطعــت  ذا  اإ ويظمــاأ  عليهــا، 

غذاءهــا،  منهــا  تســتمد  بالمعنويــات،  فتقــوم 

تــي فريضة الصيام  ذا ُحجبــت عنها.. وتاأ وتظمــاأ اإ

نسان،  لتذكرنا بهذه الثنائية التي يتكون منها الإ

ن  حــد طرفيهــا؛ حتــى يــدرك اأ ول يســتغني عــن اأ

ن الجســد له  رواء، تماًما كما اأ الــروح لهــا ظمــاأ واإ

رواء. ظماأ واإ

ذا كان ظمــاأ الجســد يحصــل بالنقطــاع عــن  واإ

رواء  غذائــه مــن الطعــام والشــراب، ويتحقــق الإ

ن ظمــاأ الــروح يحــدث حينمــا يضل  لــه بهمــا؛ فــاإ

نســان طريــق ربــه، ويتبــع هــواه وينقطــع عن  الإ

يتحقــق  ثــم  ينبغــي؛  و ل يؤديهــا كمــا  اأ العبــادة 

مــع  نســان  الإ يتصالــح  حينمــا  للــروح  رواء  الإ

مــر هللا  تــي مــا اأ خالقــه، وينتظــم فــي عبادتــه، وياأ

ويبتعد عما نهى عنه.

ن  رواء ل تنقطــع، كمــا اأ وحاجــة الــروح مــن الإ

الجســد ل تنقطــع حاجتــه مــن الغــذاء.. وهنــاك 

رواء  ساســية يتــزود بها المرء فــي اإ عدة وســائل اأ

فاق الربانية؛  روحه وتزكية نفسه، والسمو نحو اآ

الخلــوة/  الصيــام،  الكريــم،  ن  القــراآ ومنهــا: 

العتكاف، مخالطة الضعفاء وذوي الحاجات.

ن الكريم القراآ

رواء الروح؛  ن الكريــم لإ فضل من القراآ فليــس اأ

ذ هــو كالم رب العالميــن ســبحانه؛ الــذي خلق  اإ

نســان وســّواه، وجعل له هــذا الكـتاَب العزيز  الإ

منهًجا به تستقيم حياته ويسعد في الدارين..

{َقــاَل اْهِبَطــا ِمْنَهــا َجِميًعــا ۖ َبْعُضُكــْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ 

َبــَع ُهــَداَي َفــاَل  ــي ُهــًدى َفَمــِن اتَّ ِنّ ُكــم ِمّ ِتَينَّ ــا َياأ مَّ ۖ َفاإ

 َوَل َيْشــَقٰى{ )طــه: 123(. قــال ابن عباس: 
ُّ

َيِضــل

خــرة )ابن  ل يضــل فــي الدنيــا، ول يشــقى فــي الآ

كـثير: 5/ 283)

رواء  اإ فــي  ثــره  اأ الكريــم  ن  القــراآ ُيحــدث  وحتــى 

ن تكــون قراءتــه بتدبــر وخشــوع،  الــروح ل بــد اأ

لى صورة عملية في  وامره ونواهيه اإ ن تتحول اأ واأ

وامر واجتناًبا للنواهي..  سلوك قارئه، التزاًما بالأ

بالقــراءة،  يتنفــع  ل  الســاهي  الغافــل  فالقلــب 

ن تكــون  والــذي يخالــف عمُلــه توجيهــات القــراآ

تالوة حجة عليه ل له!

رواء  ثــر فاعــل فــي اإ ن الكريــم ذا اأ ول يــزال القــراآ

النفســية  الهدايــة  ضمــان  وفــي  بــل  الــروح، 

ثــره مــن قبــل حيــن تنزله!  والعمليــة، كمــا كان اأ

بــًدا، المهــم هــو حــال من   طــرّي اأ
ٌّ

ن غــض فالقــراآ

ن! يتلقى هذا القراآ

م  اأ بوعــي  بجوارحــه..  م  اأ بلســانه  يتلقــاه  هــل 

عراض  م باإ دراك لما فيه من هدايات اأ بغفلــه.. باإ

وتيــه خلــف مناهج فاســدة.. برغبة فــي التطبيق 

م اكـتفاء بالتبرك! العملي اأ

ن نقترب  ن.. ويبقى علينا نحن اأ ن هــو القراآ القــراآ

ن نتصالح معه! منه، واأ

الصيام

رواء الرروح فقوي وفاعل؛  ثر الصيام في اإ ما اأ واأ

ذ  اإ ضعفــه؛  حقيقــة  علــى  نســان  الإ ُيْطلــع  نــه  لأ

ن يمتنــع المــرء عــن الطعام والشــراب  بمجــرد اأ

لســاعات معدودات َتذهب عنــه قوته كـثيًرا بعد 

ن كان يفاخــر بهــا! ويجــد نفســه ميــاًل للهــدوء  اأ

والسكينة وقد كان يمشى مفاِخًرا مختاًل!

ولهــذا، ففــي الصيــام تشــبه بالمالئكــة؛ فهــي ل 

تخفــف  وكلمــا  تتناســل..  ول  تشــرب  ول  كل  تــاأ

رض  ثقــال الطيــن التــي تجذبــه لــالأ المــرء مــن اأ

نما يجعلها في يده ل  ن يعادي الدنيا، واإ )ليس باأ

فاق  قدر على التحليق في اآ قلبــه(، كانــت روحه اأ

نسان كـثيًرا  يمان العلوية.. والصيام يساعد الإ الإ

ثقال المــادة، ولو لســاعات،  علــى التخفــف مــن اأ

يتدرب بها ويتزود منها.

ولهــذا خــص هللا تعالــى هــذه العبــادة الجليلــة 

لــى ذاتــه ســبحانه، مــن بيــن ســائر  ضافهــا اإ ن اأ بــاأ

ن  بــي هريــرة رضــي هللا عنــه اأ العبــادات؛ فعــن اأ

 ُ رســول هللا صلى هللا عليه وســلم قال: “قاَل للاَّ

ه  نَّ َياَم، فاإ لَّ الِصّ َدَم له اإ  َعَمِل اْبِن اآ
ُّ

: ُكل
َّ

 َوَجــل
َّ

َعــز

ْجِزي به” )متفق عليه( َنا اأ لي َواأ

العبــادة،  هــذه  حقيقــة  الصائــم  درك  اأ وكلمــا 

قدر على  خالقهــا؛ كان اأ ومــا تتميــز بــه، والتــزم باأ

الــروح، ول تتحــول  رواء  اإ ثرهــا فــي  النتفــاع باأ

لى مجرد حرمان من الطعام والشراب! بحقه اإ

و العتكاف الخلوة اأ

نســان فــي الحيــاة محــاط بالصخــب مــن كل  الإ

جانــب.. وهذا الصخــب يمنعه من التجاوب كما 

و  ذا صلى اأ رواء؛ فــاإ ينبغــي مــع حاجــة الروح لــالإ

نه  و ذكر هللا، وســط هذا الصخب فاإ ن اأ قراأ القراآ

ثر هــذه العبــادات.. ولهذا،  قــد ل ينتفــع كـثيــًرا باأ

لى خلوة ينقطع فيها بعض الشــيء  فهو محتاج اإ

عن الملهيات، التي تقطع الطريق على الروح!

عانــًة للمرء  وقــد ُشــرع العتــكاف في رمضــان، اإ

علــى هــذا المعنــى.. وفــي العــام الذي ُقبــض فيه 

النبــي صلــى هللا عليــه وســلم اعتكـــف عشــرين 

يوًمــا.. بــل كان صلــى هللا عليــه وســلم، كمــا فــي 

ــُث ِفيــِه  الصحيحيــن، “َيْخُلــو ِبَغــاِر ِحــَراٍء َفَيَتَحنَّ

َياِلــَي َذَواِت اْلَعــَدِد”- كنايــًة عــن الكـثرة- قبل  اللَّ

عداًدا مــن هللا تعالى لنبيه  تنــزل الوحــي عليه.. اإ

ومصطفاه للمهمة الشاقة التي تنتظره.

وفــي  والخشــوع؛  الخلــوة  بيــن  ارتبــاط  وثمــة 

حديــث الســبعة الذيــن يظلهــم هللا بظلــه، عــدَّ 

 ذكــر هللَا خالًيــا ففاضــت عيناه” 
ٌ

منهــم: “ورجــل

)متفق عليه(

مخالطة الضعفاء وذوي الحاجات

ر المــرء وبطريقة  مــا هــذه المخالطــة فهــي تذِكّ واأ

صاب هؤلء  نه قــد يصيبه مــا اأ مباشــرة واضحــة اأ

ضعف ممــا قد يتصور  نه اأ و فاقــة، واأ مــن مــرض اأ

و غنى! عن نفسه في لحظة عافية اأ

لــى الــروح يقظتها  ن ممــا ينفــع القلــب ويعيــد اإ اإ

ومطالعــة  المستشــفيات،  فــي  المرضــى  زيــارة 

نهــم كانــوا  اأ معاناتهــم عــن قــرب، والتفكــر فــي 

حوالهم،  ل اأ فــي عافيــة ثــم طــراأ عليــه طــارئ بــدَّ

مس الحاجة لمعونة غيرهم.. وجعلهم في اأ

يتذكــر  الحاجــات  وذوي  الضعفــاء  فبمخالطــة 

القلــب ويصحو مــن غفلته، ويذهــب عن النفس 

نــه ليــس  اأ نســاُن  خيالؤهــا وعجبهــا، ويــدرك الإ

صــاب غيــره؛  ن يصيبــه مثــل مــا اأ ى عــن اأ بمنــاأ

ن  كـثــر من اأ يــام اأ فالعافيــة ل تــدوم، وطــوارئ الأ

ن الدنيــا دار شــقاء  تحَصــى، وســنة هللا تعالــى اأ

مــن  مشــهد  رؤيــة  وربمــا  لهــا..  قــرار  ل  ٍل  وتبــدُّ

بلغ في القلب  نساني، تكون اأ مشاهد الضعف الإ

ى في ســهو  و من عبادة تؤدَّ من موعظة واعظ، اأ

وغفلة!

ي الــروح، وتجعل  كـثيــرة هي الوســائل التي تزِكّ

الحيــاة..  فــي  وجــوده  لحقيقــة  يتنّبــه  نســان  الإ

ن الروح  لــى اأ ن نكــون مدركيــن دائًمــا اإ المهــم، اأ

للــزاد  باســتمرار  وتحتــاج  البــدن،  مثــل  تظمــاأ 

رواء.. والإ
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كيف نربي أبناءنا على كتمان األسرار؟
بقلم د. رشاد لشين

طفــال جــزٌء مهم مــن المجتمع، وهــم بطبيعتهم  الأ
البريئــة المنطلقــة يتصرفون بتلقائيــة وعفوية، وبال 
غضاضــة، ول يتحكمون فيمــا لديهم من معلومات، 
خبــار، مادامــوا لــم يصلــوا مرحلــة  و اأ حــداث، اأ و اأ اأ
ضــج، ولــم يحصلوا علــى التعليــم والتدريب  مــن النُّ
بــاء في حرج  مهــات والآ الــالزم؛ لــذا قــد يوِقعون الأ
و حتــى نقــل مشــاعر  حــداث معينــة، اأ شــديد بذكــر اأ
م الســلبية ُتجــاه صديقاتهــا، من خــالل تعليقاتها  الأ
فشــائهم لمعلومــات مهمــة تجــري فــي  اإ و  اأ عليهــم، 
بيــوت مهمــة؛ فيجلــب ذلــك المشــكالت الكـثيــرة 

مة. و لالأ للبيت اأ
ســرارها، والحفاظ  لى كـتمان اأ وكل البيوت تحتاج اإ
كيــد ذلــك فــي بيــوت  علــى خصوصياتهــا، ويــزداد تاأ
والعلمــاء،  والسياســيين،  القــادة،  كبيــوت  خاصــة 
مــة ومصالــح  والدعــاة، والمتعامليــن مــع شــون الأ

الناس.
بنائنــا وتدريبهــم علــى  ن نهتــم بتعليــم اأ لــذا يجــب اأ
سرار المنزل، من خالل القصص والدراما،  كـتمان اأ
 ، والخطــاأ بالتجربــة  والتعليــم  الهــادئ،  والتوجيــه 
شــباع رغباتهم وحسن  وتقديم النموذج العملي، واإ

استيعابهم:
)المراحــل  الكـتمــان؟  الطفــل  يتعلــم  متــى  وًل:  اأ

السنية والتحكم في المعلومات(
- الطفل ما قبل 7 سنوات:

ول  مشــاعره،  الطفــل  ُيظهــر  الفتــرة  هــذه  فــي 
دراكــه للتحكــم فــي معلوماتــه  يكِبُتهــا بســهولة، واإ
خفائها ضعيف، ويســهل اســتدراجه، واستخراج  واإ
ولكــن  قويــة،  وذاكرتــه  بســهولة  منــه  المعلومــات 
فــي الغالــب ســلوك الطفــل يتمحور حــول ذاته ول 

مور التي تخصُّ غيره باهتمام. لى الأ يلتفت اإ
رضية كبيرة من الحب  وتدريبه يحتاج لجهد كبير واأ
والتوافــق والنســجام.. ويمكــن البــدء فــي تدريبــه 
وتوضيــح  والحكايــات  بالقصــص  مبســط  بشــكل 
ســرار المهمة  المفاهيم، ويجب الحتراز من ذكر الأ
ســرة  ذا كان الطفــل يعيش في اأ مامــه، وخصوًصــا اإ اأ
كبيرة، وهناك اختالط في تعامالت كـثيرة؛ حتى ل 
يجر ذلك الكـثير من المشــكالت، من خالل عفوية 
و  الطفــل، وعــدم تقديره لخطورة ذكــر المعلومات اأ
و التعليقات التي ربما يوصلها  و المشاعر اأ حداث اأ الأ
ك  بســذاجة فيقــول: "ماما امبارح كانــت زعالنة مّنِ

وبتقول عليكي وحشة".
- بدًءا من عمر 7 سنوات )مرحلة التمييز(.

دراك والتمييــز ويبــداأ  تــزداد قــدرة الطفــل علــى الإ
وعالقــات  المجتمــع  حــول  المتمحــور  الســلوك 
الصداقــة، ويســتطيع الطفل التحكم فــي معلوماته 
وكبت مشاعره، ويمكن تدريب الطفل بشكل جيد 

سهل على التحكم في المعلومات. وبطريقة اأ
سرار المنزل؟ ثانًيا: لماذا يفشي الطفل اأ

لغيــاب  المنــزل:  ســرار  اأ حفــظ  يتعلــم  لــم  نــه  1-لأ
القدوة، وغياب التعليم والتدريب.

الطفــل  افتقــار  حالــة  فــي  العاطفــي  2-للتنفيــس 
ســرار  الأ فيحكــي  والتقديــر،  والثنــاء  للعطــف 
شــباع  )الإ النتبــاه.  للفــت  وكمحاولــٍة  للتنفيــس، 
الخصوصيــة  احتــرام  يجلــب  والعاطفــي  النفســي 

وكـتمان السر(.
3-للرغبة في النتقام من الوالدين؛ لقسوتهم معه، 
ولكـثــرة ضغوطهــم عليه. )الطفل ل ُيفشــي ســر من 

يحب(.
خرين،  ن تكــون هنــاك محاولــٌة لالبتــزاز مــن الآ 4-اأ
ويســتدرجه،  ويغريــه،  حــد  اأ ليــه  اإ يتلطــف  ن  كاأ

ويستخرج منه المعلومات.
سرار المنزل؟ بناءنا على كـتمان اأ ثالًثا: كيف نربي اأ

تعليم وتدريب الطفل بطريقة عملية.
مانة  مانة المعنوية مثل الأ ن الأ م الطفل اأ ن ُنَعّلِ 1-اأ

المادية:
2-تعليــم الطفــل الهدف مــن الكـتمان مــع التفريق 

بين الكـتمان والخوف.
3-التفريق بين الكـتمان والكذب.

4-التوازن في تعليم الكـتمان وتجنب المبالغة.
رابًعا: المعلومات المهمة في البيوت المهمة

فــي البيــوت التــي يتــم فيهــا تــداول معلومــات مهمة 
تي: يجب مراعاة الآ

ن يكون هناك تقدير لدرجة خطورة المعلومة،  1-اأ
وفي جّوٍ النسجام والحب والتوافق يجب الترتيب 
متــى يحضــر الطفــل ومتــى ل يحضــر، وهــل هــو من 
م من النوع الفضولي الذي  النــوع الكـتوم المتــزن اأ
ل يتحكــم فــي معلوماته؟ وهل الطفل منســجم مع 
هــل ومتوافق معهــم ومتقبل لمنهجهم وطريقهم  الأ

م ل؟. اأ
ن تكون هنــاك درجات  حــوال يجــب اأ 2-فــي كل الأ
المعلومــات،  هميــة  لأ وتصنيــف  الخصوصيــة  مــن 
مــام  اأ ذكرهــا  مــن  نحتــرز  الحيويــة  فالمعلومــات 
ن ندربهــم علــى ذلــك ونعــود الطفــل  طفــال، واأ الأ
و ل يعنيه: "من ُحســن  ل عما ل يخصه اأ ن ل يســاأ باأ
ن:  يًضا اأ ن نعلمه اأ سالم المرء تركه ما ل يعنيه"، واأ اإ
لة ل ينبنــي عليها عمل فالخوض فيها من  "كل مســاأ

التكلف الذي ُنهينا عنه شرًعا".
خفــاء المعلومــة ســلوك  ن اإ ن نوضــح للطفــل اأ 3-اأ
و ضعــف الحــب،  طبيعــي، ول يعنــي فقــدان الثقــة اأ
الشــريفة  النبويــة  الســيرة  خــالل  مــن  يتعلــم  ن  واأ
ســلوك رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بكـتمــان 
مام َمن ل يختص  المعلومات الحيوية وعدم ذكرها اأ

بها.
الفتــرة  بيــن  وتذكيــر  حــث  هنــاك  يكــون  ن  4-اأ
مانات يجب  مور اأ ن هذه الأ خــرى وبــال مبالغة باأ والأ
نــه فــرٌد  حــد بهــا، واأ الحفــاظ عليهــا وعــدم تعريــف اأ
نه  مورها، واأ سرة، ويطلع على كـثيٍر من اأ مهم في الأ
ننا نعتز به ونشــكره على حفاظه على  محــل ثقتنا واأ

سرار التي يطلع عليها. الأ
ن من واجب المســلم  تعريــف الطفــل اأ  -5
عدائه؛ حتى ل يتربصوا به  ن يخفــي معلوماتــه عن اأ اأ
ا  )وذلك من خالل السيرة النبوية: بداية الدعوة سرًّ
خفاء  رقم- الهجرة والإ لمدة ثالث سنوات في دار الأ
ذا  والتمويــه- وكان الرســول صلــى هللا عليه وســلم اإ
حًدا بوقتها ول بمكانها حتى  نه ل يخبر اأ راد غزوة فاإ اأ

يجهز الجيش ويستعد للقتال(

شــخاص المبتزين  6-توعيــة الطفــل للتحــرز مــن الأ
ن طالب  سرار منه، واأ الذين يحاولون اســتخراج الأ
تعالــى  وهللا  جاســوس،  و  اأ متجســس  المعلومــات 
ُســوا  ر من التجســس والمتجسســين: ﴿َول َتَجسَّ حذَّ
ية  َول َيْغَتــْب َبْعُضُكــْم َبْعًضــا﴾ )الحجــرات: مــن الآ
ســلوكه،  فــي  بالهــدف  الرتبــاط  يتعــود  ن  واأ  ،)12
ل مــن يطلب منــه المعلومة عن هدفه من  ن يســاأ واأ
طلــب المعلومــة، وهل يجوز له التدخل في شــون 

خرين. الآ
الطفــل  متابعــة  بحســن  الطبيعــي  7-الهتمــام 

شخاص الذين يحاولون التصال به. وعالقاته والأ
خامًسا: الحرص على الدعم النفسي والتشجيع:

ضافة  وذلــك بذكــر الصفــات الحســنة للطفــل، ثــم اإ
تدري مــا ينقصك حتى  نــت ممتــاز، ولكــن اأ جملــة: اأ
تكـتمــل صورتــك الجميلــة؟ ينقصــك المتنــاع عن 
ســرار، كمــا كان يفعــل رســول هللا  فشــاء الأ صفــة اإ
صلى هللا عليه وســلم: "نعم الرجل عبد هللا لو كان 

يقوم الليل".
سادًســا: الهتمــام الكامــل بالبــن وزيــادة جرعــات 

الحنان والرعاية وتلبية الحتياجات:
لى ذلــك، وقد  مــّسِ الحاجة اإ فقــد يكــون البــن فــي اأ
سرار هو من قبيل جذب التعاطف  فشــاء الأ يكون اإ
و العاطفي. و لفت النتباه بسبب الجوع النفسي اأ اأ

بوين  ن يمنَّ على كل اأ ل هللا تعالى اأ وفي الختام نساأ
ســالم  طفال صالحين واعين ناجحين نافعين لالإ باأ

مين. والمسلمين.. اللهم اآ
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ل يمكــن معرفــة هويــة وثقافــة اي بلــد مــن 

دون الرجــوع الــى تاريخــه، ومــا كان يحفل 

بــه مــن حضــارة عبــر الزمــن، وذلــك غالبــًا 

مــا يكــون مدونــًا وموثقــًا بالمخطــوط الــذي 

يعــد افضــل وســيلة تربط الماضــي بالحاضر 

وتنقــل طبيعــة الحيــاة وقوانينهــا بمختلــف 

نــذاك، لذلــك يحظــى المخطوط  الجوانــب اآ

باهتمــام واســع مــن قبــل كـثيــر مــن البلدان 

يــوم  خصــص  وقــد  العــراق،  بينهــا  ومــن 

لالحتفال به في شــهر نيســان مــن كل عام، 

ســعيًا للحفاظ على المعلومــات القيمة التي 

يضمها والموروث الذي يزخر به.

افتتحت معارض دار المخطوطات والندوة 

ثــار بمناســبة يــوم  التخصصيــة فــي هيئــة الآ

المخطوط العربي، فهي مناســبة اســتثنائية 

يحتل فيها العراق مكانة مميزة اذا ما نظرنا 

اليه بموازاة الــدول العربية الخرى، لوفرة 

ثــاري الــذي  التــراث الثقافــي والمعرفــي والآ

يوجــد فيه، وقد نجحت دائرة المخطوطات 

والســياحة  الثقافــة  وزارة  وكيــل  برعايــة 

الدكـتور نوفل ابو رغيف وباشراف من قبل 

ثــار والتراث فــي اقامة حفل  رئيــس هيئــة الآ

خــاص بتلــك المناســبة، وجميع تشــكيالت 

متميــزة،  مشــاركة  لهــا  كانــت  ثــار  الآ هيئــة 

فضــال عن الحضور النوعــي لنخب اكاديمية 

ســلطت الضــوء علــى اهمية هذه المناســبة، 

اذ يعــد ذلــك النشــاط باكورة اعمــال الهيئة 

بعد جائحة كورونا، وكان موفقا جدا.

دار خاصة

بينمــا اوضــح الدكـتــور ليــث مجيــد حســين 

ثــار والتراث بوزارة  رئيــس الهيئــة العامة لالآ

»العــراق  ن  اأ ثــار،  والآ والســياحة  الثقافــة 

لف المخطوطــات المهمــة والنــادرة  لديــه اآ

التــي تحفــل بهــا مخــازن المتحــف العراقي، 

وضمن الخطط المســتقبلية في النية انشاء 

دار خاصــة للمخطوطــات، يتــم بناؤها بكل 

مختبراتها وامكانياتها المطلوبة«. 

هنــاك  تكــون  :«عندمــا  حســين  واضــاف   

علــى  المحافظــة  يمكــن  حديثــة   مشــاٍف 

المخطــوط بشــكله الناصع البــراق الوضاء، 

اذ تكمــن اهميته في كونه عبارة عن رســالة 

واهــم  انجازاتهــم  عــن  الينــا  الماضــي  مــن 

ذلــك  فــي  موجــودة  كانــت  التــي  معارفهــم 

الوقــت بالضافة الى انه يعــد وثيقة عظيمة 

الهمية لما ينقله من معرفة وادب وعلوم«.

نساني رث اإ اإ

واشــار حاكــم الشــمري مديــر اعــالم الهيئــة 

ن »الهيئة العامة  ثار والتراث الى اأ العامة لالآ

ثار والتراث احد تشكيالت وزارة الثقافة  لالآ

ثار احتفلــت بيوم المخطوط  والســياحة والآ

الدكـتــور  الثقافــة  وزيــر  برعايــة  العربــي 

حســن ناظم واشــراف رئيس الهيئــة العامة 

الدكـتور ليث مجيد حســين والدكـتور احمد 

العلياوي المدير العام لدار المخطوطات«.

 وتضمنــت الحتفاليــة تنظيــم نــدوة خاصــة 

ومجموعة من المعارض، شــاركت بها الدار 

مــع عــدد مــن المراكــز المعنيــة بالمخطــوط 

العربي، منها مركز فرات ســامراء والحضرة 

والعتبــة  الحســينية  والعتبــة  القادريــة 

مــن  وغيرهــا  الســني  والوقــف  العباســية 

المعروضــات  كانــت  اذ  الخــرى،  الجهــات 

الموجــودة  عبارة عن الدوات المســتخدمة 

فــي عملية صيانــة المخطوطــات، فضال عن 

عــدد كبير من الصــور الفوتوغرافية الخاصة 

كيد على  بعمل المخطوطات وحمايتها والتاأ

قضيــة الشــياء المضــرة بها مثل الحشــرات 

ن بعمليــة  وغيرهــا والدوات المســتعملة الآ

الخــاص  المشــفى  طريــق  عــن  الصيانــة 

الــدار  تضــم  اذ  العراقيــة،  بالمخطوطــات 

فــي خزائنهــا حوالي 47 الــف مخطوط نادر 

ومهــم، ويشــارك العــراق ســنويا مــع الــدول 

التعريــف  بهــدف  المناســبة  بتلــك  العربيــة 

باهميــة المخطــوط  بشــكل عــام وضــرورة 

المحافظــة عليــه باعتبــاره ارثا انســانيا مهما 

والمراكــز  الجامعــات  ندعــو  لــذا  للبشــرية، 

لمراجعــة  العلمــي  بالبحــث  المتخصصــة 

الــدار لالطــالع علــى مــا موجــود فيهــا مــن 

مخطوطات، لن اغلبها غير محققة«.

بطاقة فهرسة

فــي حيــن قالــت اســماء عبــد الكريــم عباس 

رئيســة قســم الفهرســة بــدار المخطوطــات 

العراقيــة بمناســبة يــوم المخطــوط العربــي 

ن نعمــل  ينــا اأ »كان الحتفــال موســعا وارتاأ

لدينــا  فنحــن  لعمالــه،  عرضــا  قســم  لــكل 

خمســة اقســام، منهــا قســم التصويــر الــذي 

عــرض اعمالــه مــن حيــث تســلم المخطوط 

متوفــرا  يكــون  اذ  الكـترونيــًا،  وتصويــره 

الماجســتير  طلبــة  مــن  الباحــث  للشــخص 

والدكـتوراه، ويعطى كـقرص )سي دي( بدًل 

ن يــراه كمخطــوط اصلي، وايضــا لدينا  مــن اأ

قســم الفهرســة واقمنا معرضا خاصا بعملنا 

من اول دخول المخطوط لنا، وعمل كارت 

بطاقــي بســيط اولــي يوضع فيــه )الندكس( 

العــام وايضــا بطاقة فهرســة وصفية تشــمل 

معظــم معلومــات المخطــوط مــن الغــالف 

الــى الغــالف مــن حيــث عنــوان المخطــوط 

النســخ  وســنة  والموضــوع  المؤلــف  واســم 

والقياســات وصــورة للمخطــوط مــن الول 

الى الخر يعني معلومات شاملة للمخطوط 

لغــرض الطبــع وايضــا لدينا اســتمارة اخرى 

ن يكون  خاصــة لتوثيقــه الكـترونيا  بهــدف اأ

خر هو قســم  فــي متنــاول الباحثيــن وقســم اآ

يعــرض  المخطوطــات  وترميــم  الصيانــة 

اعمالــه مــن اول تســلم المخطــوط ويصوره 

ن يقــوم  بعمــل الصيانــة والمراحــل  قبــل اأ

التــي يجريهــا عليــه من حيث بدايــة تنظيف 

المخطــوط وترميم ما تلــف منه بطرق فنية 

علميــة، وكذلــك هنــاك قســم الحيــازة الذي 

يوثــق المخطوطــات الموجــودة فــي بغــداد 

والمحافظات، وفي هذا القسم لدينا دورات 

مكوكية كل ستة اشهر، نوثق المخطوطات 

او اي  تلــف  مــن  بهــا  مــا حصــل  نراقــب  او 

تغييــر او مخطوطــات جديــدة حصلنــا عليها 

وكل هذا يتم توثيقه ومنحه رقما يسمى رقم 

حيــازة، وهــي تبقى عند الحائــز لكن ارقامها 

موجــودة لدينــا و اي شــخص يتالعــب بها او 

يتاجر بها او يعرضها للتلف يحاسب، فنحن 

ن نتابــع ونحافــظ علــى المخطوط،  نحــاول اأ

التــي  والزخرفــة  الخــط  شــعبة  لدينــا  كمــا 

عرضــت مــا لديهــا مــن لوحــات مقلــدة مــن 

لكبــار  العراقييــن  الخطاطيــن  كبــار  قبــل 

خطاطيــن عرب واتــراك وايرانيين، وكذلك 

ن  عملنــا لهــا فهرســة الكـترونيــة علــى امــل اأ

الخامــس  والقســم  بالمســتقبل،  نطبعهــا 

يحتــوي  الــذي  المخطوطــات  خزانــة  هــو 

علــى جميــع المخطوطــات والتي هــي تقريبا 

اقــل  او  مخطوطــًا  و175  الفــا  بحــدود46 

او اكـثــر، مســؤول هــذا القســم  عــن حفظهــا 

بالطرق الحديثة، ووضع شــريحة امنية لها، 

اذ تبقــى المخطوطة محمية داخل المتحف  

العراقي«.

صور وترميم

فاضــل  عبــاس  بــان  علنــت  اأ جهتهــا  مــن 

الوقــف  بديــوان  الوثائــق  شــعبة  مســؤولة 

ن  اأ والوثائــق  المخطوطــات  مركــز  الســني، 

مشــاركة الوقف هــي الولى بالحتفال الذي 

اقيم مؤخرا وقد تم اختيار جزء مما موجود 

فيــه مــن مخطوطات تم تصويرهــا وتقديمها 

للمشــاهدة بتلــك المناســبة، اذ يتوفــر لدينا 

مشفى ترميم، فعرضنا الدوات المستخدمة 

بــه وانموذجــا مــن شــغل الترميــم، وكذلــك 

عملنــا  تخــص  التــي  المطبوعــات  بعــض 

بالمخطوطــات، منهــا فهرســة المخطوطات 

فهرســة  وايضــا  الوقــاف  لــوزارة  العربيــة 

المخطوطــات المصــورة القديمة التي يرجع 

ن  تاريخهــا لفتــرات طويلة، وهنــاك طموح اأ

يكون هناك تعاون بالمســتقبل ويتم تبادل 

الستفادة مع دار المخطوطات.
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المخطوط العراقي.. صورة مشرقة 
للموروث الفكري والتاريخي



15مــالعب الخميس

كوريا الشمالية تنسحب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم
دار السالم/ وكالت

ن  اإ جنوبيــون  كوريــون  مســؤولون  كــد  اأ

سيوي  بلغت التحاد الآ كوريا الشــمالية اأ

للشــهر  تشــارك  لــن  نهــا  اأ القــدم  لكــرة 

س  المقبــل فــي التصفيــات المؤهلــة لــكاأ

العالــم لكرة القدم، بســبب مخاوف من 

فيروس كورونا.

وقــال كيــم ميــن ســو، مســؤول التحــاد 

ن التحاد  الكوري الجنوبي لكرة القدم، اإ

ســيوي لكــرة القــدم طلــب مــن كوريــا  الآ

عادة النظر في قرارها، مشيرا  الشمالية اإ

ســيوي  بلــغ التحــاد الآ ن الشــمال اأ لــى اأ اإ

ســبوع الماضــي بنيتــه النســحاب من  الأ

تســتضيف  ن  اأ المقــرر  التصفيات.ومــن 

الشــمالية  كوريــا  الجنوبيــة  كوريــا 

فــي  وســريالنكا  ولبنــان  وتركمانســتان 

المؤهلــة  الثامنــة  المجموعــة  مباريــات 

لــى 15 حزيران  فــي الفترة مــن 31 ايار اإ

كوريــا  فــي  ولمبيــة  الأ اللجنــة  علنــت  واأ

اعتزامهــا  الماضــي  الشــهر  الشــمالية 

ولمبياد طوكيــو لحماية  النســحاب مــن اأ

صابة بفيروس كورونا. الرياضيين من الإ

رونالدو يحدد وجهته بعد 

اليوفي وموعد اعتزاله

دار السالم/ وكالت 

كشــفت صحيفــة "ريكــورد" البرتغاليــة في 

تقريــر لهــا، عن وجهــة كريســتيانو رونالدو، 

يطالــي البالــغ 36 عامــا،  نجــم يوفنتــوس الإ

بعــد انتهــاء عقــده مــع "الســيدة العجــوز" 

صيف العام المقبل.

ن  فــاإ البرتغاليــة،  الصحيفــة  وحســب 

رونالــدو قــرر اســتكمال عقــده الحالــي مــع 

نــادي  لــى  اإ العــودة  ثــم  ومــن  يوفنتــوس، 

طفولتــه، ســبورتينغ لشــبونة، والذي رحل 

ن  ضــاف التقريــر، اأ عنــه قبــل 18 عامــا. واأ

رونالدو ينوي اللعب بقميص لشبونة لمدة 

موســمين قبــل اعتزالــه كرة القــدم وهو في 

سن الـ39 عاما.

تــي ذلــك، بخــالف العديــد مــن التقاريــر  وياأ

ن الالعب  لى اأ التي راجت مؤخرا، وتشــير اإ

و باريس سان  قريب من مانشستر يونايتد اأ

لى ناديه السابق  و حتى العودة اإ جيرمان، اأ

لاير مدريد.

ملياردير سويدي يعتزم 

شراء نادي أرسنال االنكليزي

دار السالم/ وكالت

الســويدي،  المليارديــر  اتصــل 

يك، الرئيس التنفيذي  دانييل اإ

ومؤســس منصــة "ســبوتيفاي" 

ســتان  بعائلــة  الموســيقية، 

المالكــة  مريكيــة  الأ كرونكــي 

جل تقديم  رسنال من اأ لنادي اأ

النــادي  هــذا  لشــراء  عــرض 

نجليزي. الإ

ســبوع  الأ يــك  اإ دانييــل  كــد  واأ

مــوال  الأ جمــع  نــه  اأ الماضــي 

رســنال الــذي  الالزمــة لشــراء اأ

تقــدر قيمته بحوالــي 2.8 مليار 

دولر، طبقا لفوربس.

نجليزية  عالم اإ وذكرت وسائل اإ

ن لعبيــن كبــار ســابقين فــي  اأ

تييــري  بينهــم  ومــن  رســنال،  اأ

هنــري، مهاجم منتخب فرنســا 

بركامــب،  ودينيــس  الســابق، 

وباتريك فييرا، يدعمون عرض 

يك. اإ

مريكييــن  الأ المــالك  لكــن 

واجهــوا  الذيــن  للنــادي، 

انتقــادات حــادة بعــد محاولــة 

الفاشــلة  اللندنــي  النــادي 

الســوبر  دوري  ســيس  لتاأ

نفــوا  النفصالــي،  وروبــي  الأ
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دار السالم/ متابعة 

 ESPN شــبكة  كشــفت 

النجــم  اقتــراب   ،Argentina

رجنتينــي ليونيل ميســي من  الأ

تجديد عقده مع نادي برشلونة 

لمــدة  ي  اأ  ،2023 عــام  حتــى 

خرين. موسمين اآ

دارة  اإ ن  فــاإ للشــبكة  ووفقــا 

برائســة  الكـتالونــي  النــادي 

خــوان لبورتــا تســعى جاهــدة 

ميســي  بيــن  الشــمل  لجمــع 

وصديقه البرازيلي نيمار، الذي 

يلعب في صفوف باريس ســان 

برز  حد اأ جيرمــان حاليــا، وهــو اأ

هداف نادي برشلونة للموسم  اأ

المقبل.

فــي  عالميــة،  اإ تقاريــر  ونقلــت 

ن والــد ميســي،  وقــت ســابق، اأ

خورخــي  وكيلــه،  يضــا  اأ وهــو 

انفتاحــه  عــن  عــرب  اأ ميســي، 

نجلــه  بــرام  اإ احتمــال  زاء  اإ

مــد مــع  عقــدا جديــدا طويــل الأ

ن "ليو"  لى اأ برشــلونة، مشيرة اإ

يعطــي  الحالــي  الوقــت  فــي 

كبــر  مــور الرياضيــة اأ ولويــة لالأ اأ

ويريــد  الماليــة،  مــور  الأ مــن 

قيادة مشــروع ناجح جديد مع 

برشــلونة، بــدل مــن الحصــول 

على راتب ضخم.

االسطورة ليونيل ميسي يقترب من 
تجديد عقده مع نادي برشلونة

بنزيما المتألق يواصل ارقامه 
المميزة هذا الموسم

دار السالم/ وكالت

بنزيمــا،  كريــم  الفرنســي،  النجــم  واصــل 

فــوزه  فــي  وســاهم  مدريــد  لاير  مــع  لقــه  تاأ

جمعــت  مبــاراة  فــي   ،0-2 وساســونا  اأ علــى 

مــس الســبت، لحســاب الجولــة  الفريقيــن، اأ

سباني لكرة القدم. الـ34 من الدوري الإ

الثانــي  الهــدف  الفرنســي،  المهاجــم  وصنــع 

لزميلــه البرازيلــي كاســيميرو، فــي الدقيقــة 

فــي  وساســونا  اأ فــرص  علــى  ليقضــي   ،80

العودة للمباراة.

ن  اأ حصــاءات،  لالإ وبتــا"  "اأ شــبكة  وذكــرت 

رجنتيني ليونيل ميســي،  نجــم برشــلونة، الأ

هــو الوحيــد الــذي يتفــوق علــى بنزيمــا مــن 

فــي  هــداف  الأ فــي  مســاهمة  كـثــر  الأ ناحيــة 

شــهر  الدوريــات الخمســة الكبــرى خــالل الأ

الثالثــة الماضيــة، برصيــد 21 هدفا )ســجل 

14 وصنع 7(.

هدفــا،   14 فــي  ســاهم  فقــد  بنزيمــا،  مــا  اأ

بوروســيا  مهاجــم  الثالثــي،  مــع  بالتســاوي 

يرلينغ هالند )سجل 11 وصنع  دورتموند، اإ

نتــر ميــالن، روميلــو لوكاكــو  3(، ومهاجــم اإ

تالنتــا،  )ســجل 7 وصنــع مثلهــا(، ولعــب اأ

لويس مورييل )سجل 8 وصنع 6(.
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رئاسة الحرمين تنشر صورا فريدة للحجر األسود
صــورا  الحرميــن،  شــؤون  رائســة  نشــرت 

ســود في الكعبة  فريــدة من نوعها للحجر الأ

المشرفة.

خذت  ن الصورة المنشورة اأ وقالت الرائسة اإ

 ،"Focus Stack Panorama" بتقنيــة 

كـثر من صورة في صورة  والتــي تعني دمــج اأ

كـثر للمشاهد. واحدة، بهدف تقريبها اأ

ســود  ن مــدة تصويــر الحجر الأ لــى اأ ولفتــت اإ

دقــة  حجــم  وبلــغ  ســاعات،   7 اســتغرقت 

ميجــا  لــف  اأ  49 تجميعهــا  بعــد  الصــورة 

بيكسل.

ســود، بيضــاوي الشــكل ولونــه  والحجــر الأ

لــى الحمــرة، وهــو الــذي يحدد  ســود مائــل اإ اأ

نقطة بداية الطواف ومنتهاه.

نــه ومنــذ بــدء جائحــة "كورونا"،  لــى اأ يشــار اإ

الســماح  الحرميــن  شــؤون  وقفــت رائســة  اأ

ســود، تخوفا  للمعتمريــن بتقبيــل الحجــر الأ

من انتشار الفيروس.

ماهي هذه التقنية ؟

الصــور  تجميــع  فيهــا  يتــم  تقنيــة  هــي 

صــورة  لنــا  تنتــج  حتــى  مختلــف،  بوضــوح 

pic.twitter.com/ دقــة.  كبــر  باأ واحــدة 

n0mWCPAw1r

ســود: هــو نقطــة بدايــة الطــواف  الحجــر الأ

ومنتهاه.

• الشكل: بيضاوي.

لى الحمرة. سود مائل اإ • اللون: اأ

• القطر: 30 سم.

الشــرقي  الجنوبــي  الركــن  فــي  الموقــع:   •

للكعبة المشرفة من الخارج.


