تحقيقات وحوارات

من االقليم

االخيرة

مالعب

بارزانــي يعلــن التوصــل إلى اتفاق الســتالم مســتحقات

بعــد أن عرفنــا كثيــرًا مــن مخاطــره

مجلــس الــوزراء يصــوت علــى قــرار يخــص

ســاحل العاجــل تطلــق مشــروعا

االقليم في الموازنة بـ"أثر رجعي"

ماذا تعلمنا من (كوفيد)19 -؟

أحمد راضي

إلنتاج الكهرباء من "الكاكاو"
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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

العــراق يطالــب الجامعــة العربيــة رســميًا
بإرسال مراقبين القتراع تشرين

دار السالم /بغداد
َّ
َّ
الخارجيــة فــؤاد حســين ،جامعــة الــدول العربيــة بإرســال
طالــب وزيــر
مراقبيــن لمراقبــة ســير العميلــة االنتخابيــة المقبلــة .وذكر بيــان للوزارة،
َّ
جمهوريــة العــراق فــي االجتماع التشــاوري لوزراء
أ�ن حســين القــى كلمــة
َّ
الخارجيــة العــرب الــذي عقــد اليوم فــي الدوحة ،أ� ّكد فيها ســعي الحكومة
َّ
العراقيــة فــي التحضيــر الجتمــاع يهــدف لتهدئــة االوضــاع فــي المنطقــة،
ُ
والتــي تؤثــر إيجابيـ ًـا علــى الوضــع الداخلــي فــي العــراق ،وبمشــاركة جميع

اال

فت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

مــن جديــد ،يتكــرر المشــهد االنتخابــي فــي العــراق ،مع
آ�مــال وطموحــات بـ أـ�ن يكــون بدايــة ايجابيــة لمرحلــة
وم�ســي
جديــدة تمحــو مــا مــر علــى العراقييــن مــن آ�الم آ
أو�حزان..
ولكــن ال يبــدو ان هــذه المشــاعر لهــا مــن أ�رض الواقــع
الشيء الكـثير..
ـداء بـ أـ�ن مــا نقولــه ال يتقاطع مــع دعوتنا
ومــع االتفــاق ابتـ ً
ألبنــاء شــعبنا العزيــز بالمشــاركة الفاعلــة فيهــا ،ولكننــا
نســجل بعــض المالحظــات التي نجدها اليــوم تتكرر في

العربيــة واإلسـ َّ
دول الجــوار العراقـ ّـيَّ ،
ـامية ،إضافـ ًـة إلــى دول مجلــس
َّ
وجمهوريــة مصر َّ
الخليــج َّ
التعــاون لــدول َّ
العربيــة .وحث الوزير
العربيــة،
دول الجــوار ومجلــس التعــاون الخليجـ ّـي ومصــر علــى ُالمشــاركة الواســعة
في هذا االجتماع المرتقبُ ،م ّؤك ًدا أ�ن “اإلسهام فيه دليل حرص اشقائنا
ّ
الداخليــة
علــى اســتقرار العــراق أ�منيـ ًـا وسياسـ ًـيا الســيما مــع التحديــات
ّ
واإلقليميــة ،أو�ن مــا يحتاجــه العــراق والمنطقــة هــو خلــق بيئــة حواريــه
نوها
مناســبة لمعالجــة أ�هــم القضايــا والتحديات الــذي تواجه العــراق”ُ ،م ً

ّ
الداخلية في العراق هي انعكاس للصراعات
“جزءا من المشاكل
إلى أ�ن
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلقليمية-اإلقليميــة ،واإلقليمية-الدوليــة .أو�ضــاف أ�ن العــراق مقبـ ٌـل على
ّ
ـزازا منــه
اســتحقاق انتخابــي مصيــري للمســيرة الديمقراطيــة فيــه ،واعتـ ً
ب�شــقائه العــرب ،فــإن العــراق يطالــب جامعــة الــدول َّ
العربيــة بإرســال
أ
مراقبيــن لمراقبــة ســير العميلــة االنتخابيــة المقبلة ،اســوة بطلــب مماثل
قدم إلى مجلس أالمن ّ
الدولي.
ُ

موسم االنتخابات المتكرر
موسم االنتخابات المتكرر.
في موسم االنتخابات:
•تكـثــر الوعــود والعهــود ..بإصــاح واقــع الحــال ،فــإذا
مفهوما من الذين يخوضون غمار التجربة
كان هذا أالمر
ً
ألول مرة أ�و لم يتسنموا مسؤولية سابقة ،فهو أ�مر مثير
شيائ!!
لالستغراب ممن توالها ولم يقدم ً
•ونشــاهد وجوهـ ًـا غابــت لســنوات ،فــإذا تكشــف لنــا
االنتخابــات أ�نهــا مــا تــزال موجــودة ..بــل وتتحــدث عــن
مشاريع التغيير !!

•وتعلــو النعــرات الطائـفيــة أللســف مــن قبــل بعــض
الجهــات المغرضــة التــي ال تجــد لنفســها مــن خطــاب إال
العزف على هذا الوتر النشاز.
•وتكـثــر محــاوالت شــراء أالصــوات ،وهــو ســلوك بائس
سبيال لبناء العراق.
مرفوض لن يكون ً
يوما ً
في موسم االنتخابات المتكرر..
•تتكــرر الســلوكيات ،نعــم ولكــن ال يجــب ان نجعلهــا
عائـقـ ًـا أ�مامنــا ،فلنعمــل علــى جعلــه فرصــة لتحســين
واقعنا..

•وهــي فرصــة لنكــرر الدعــوات للعراقيين جميعـ ًـا  ..أب�ن
يلتفــوا حــول مشــروع (العــراق) فقــط  ..فــا هويــة تعلــو
على هويته ،وال انتماء ،وال خطاب..
•وان يتحلــوا بالوعــي واالدراك لمــن خدمهــم أ�و آالخــر
مفتوحا ينــادي بحقوقهم
الــذي خذلهــم  ..لمــن بقــي بابه
ً
ومن تاجر بهمومهم ..
•وان يجعلوا من االنتخابات ـ عبر مشــاركـتهم الواســعة
ـ بوابــة لعصــر عراقــي جديــد ..نخطو به ـ علــى أ�قل تقدير ـ
أ�ولى خطوات االصالح.
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إسقاط طائرة مسيرة جنوبي بغداد

دار السالم /بغداد
أ�ســقطت القــوات أالمنيــة،
طائرة مسيرة جنوبي العاصمة
بغداد.
وذكــر بيــان لخليــة االعــام
أالمنــي ان “القــوات أالمنية في
قيادة عمليات بغداد ،أ�سقطت
طائــرة مســيرة ثانية في منطقة
الكرطــان جنوبــي العاصمــة

بغــداد ضمــن قاطــع اللــواء
السابع بالشرطة االتحادية”.
وكانــت خليــة إالعــام أالمني،
أ�علنــت فــي وقــت ســابق أ�ن
قيــادة عمليــات بغــداد تمكنت
مــن إ�ســقاط طائــرة مســيرة
تحمــل متفجــرات فــي منطقــة
خاليــة قــرب معســكر الرشــيد
جنوبي العاصمة.

وزارة العمل تطالب بموازنة تكميلية لمواجهة الفقر
دار السالم /بغداد
طالبت وزارة العمل والشؤون االجتماعية بموازنة تكميلية ألت�مين
رواتــب الرعايــة ،واطــاق الشــمول الجديــد للفــات المســتحقة.
وقالــت رئيــس هيئــة الحمايــة االجتماعيــة هــدى ســجاد محمــود،
فــي حديــث صحفــي ،ان “الــوزارة طالبــت إب�قــرار موازنــة تكميليــة
لعــام  2021تعتمــد علــى فروقات ســعر بيــع النفط” ،مشــددة على
ان “تكــون التخصيصــات االضافيــة لهيئــة الحمايــة اولويــة قصــوى
وت�ثير غالء
فــي الموازنــة التكميليــة للحــد مــن ارتفاع نســب الفقــر أ
االسعار في االسر الفقيرة”.

اندالع حريق داخل مخزن في
منطقة جميلة شرقي بغداد

وزارة التربية توضح ضوابط
تسجيل وانتقال التالميذ

دار السالم /بغداد
افاد مصدر امني ،باندالع حريق داخل احد المخازن في منطقة جميلة
شــرقي العاصمــة بغداد .وقــال المصدر ان "فرق الدفاع المدني تســتنفر
لتكافــح حــادث حريــق اندلــع داخــل مخــزن فــي منطقــة جميلــة قــرب
دار السالم /بغداد
حسينية االنصاري شرقي العاصمة بغداد".

الصحة :العراق خال من هذه الساللة
دار السالم /بغداد
اعلنــت وزارة الصحــة والبيئــة ،خلــو العــراق من ســالة "دلتــا" الهندية
حتــى االن ،بينمــا تعمــل علــى تســريع انجــاز مختبــرات كشــف ســاالت
كورونا في مدينة الطب.
وقــال مدير الصحــة العامة الدكـتور رياض الحلفــي في تصريح للصحيفة
الرســمية ،ان "العــراق لم يســجل اي حالة بســالة (دلتــا) الهندية حتى
االن ،النهــا ســريعة االنتشــار وتســبب اصابــات كـثيرة ،وان البلــد لم يمر
بمرحلة كهذه".
واوضــح ان "هــذه الســالة لــم يثبــت علميا انها اشــد من الســاالت التي
انتشــرت فــي البلــدان ،وبحســب البحــوث الجاريــة حاليــا فــان جميــع
اللقاحات تعمل بفعالية كبيرة ضد جميع السالالت ،واخذ جرعتين من
اللقاح يوفر حماية قوية ضدها وقادرة على تقليل مخاطرها".

اصــدرت وزارة التربيــة ضوابط تســجيل ونقل
التالميــذ والطلبــة الخاصــة بالعــام الدراســي
المقبــل ،محــددة نســب دوام االدارات
المدرسية ولجان فحص المراكز االمتحانية.
وقــال مديــر عــام تربية الرصافــة الثانية قاســم
العكيلــي فــي حديــث صحفــي ،ان “الــوزارة
عممــت ضوابــط نقــل التالميــذ والطلبــة بيــن
مــدارس المحافظــة الواحــدة او بيــن بقيــة
المحافظات االخرى والخاصة بالعام الدراسي
المقبل (.)2022 – 2021
واضــاف ان “الكـتــاب الــذي عمم بهذا الشـ أـ�ن،
يتضمــن ان يكــون تســجيل االطفــال بالصــف
االول االبتدائي لمن اتم منهم عامه الســادس،
او الذيــن ســيكملونه فــي نهايــة الســنة الحالية
 31كانــون االول  ،2021ويضــاف لــه شــهر
واحــد مــن الســنة التقويميــة الالحقــة ،مــع
الــزام المــدارس بقبول االطفــال ضمن الرقعة
الجغرافيــة لهــا ،ومنــح مديــر عــام التربيــة
صالحية قبول الطلبات خارج ذلك”.
وبيــن العكيلــي انــه” لــن يســمح لمــن تجــاوز

عمره الـ 16ســنة باالســتمرار بالدوام بالمرحلة
االبتدائيــة (مــدارس التعليــم العــام ) وينقــل
الــى مــدارس التعليــم المســرع واليافعيــن،
وبالمــكان نقلــه الــى المــدارس المســائية فــي
إ
حــال تعــذر وجــود مــدارس التعليــم المســرع
واليافعين ضمن محل سكنهم”.
“الت�كيــد على عدم قبــول االطفال
واعلــن عــن أ
بصيغة مســتمع ،كما ال يوجد ما يمنع من نقل

التالميذ من والى المدارس أالهلية وبالتنسيق
والجنبي وحســب
مــع مديريــة التعليم أالهلي أ
الضوابــط الخاصــة بالــوزارة” ،منوهــا بــان
“المديريــة وجهــت االدارات المدرســية
للمــدارس االبتدائيــة كافــة بــان يكــون الــدوام
بالنســبة لــادارات المدرســية بواقــع 100
بالمئة”.
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عمالة األطفال  ..انتهاكات صارخة
لحقوقهم والحلول غائبة

دار السالم /بغداد /متابعة
يوافــق الثاني عشــر من حزيران اليــوم العالمي لمكافحة
عمالــة االطفــال الــذي اقرتــه االمــم المتحــدة للحــد مــن
انتشــارها فــي اغلــب دول العالــم ،اذ باتــت ظاهرة تهدد
البنيــة االجتماعيــة لتلــك الــدول ،لمــا يترتــب عليهــا من
آ�ثــار نفســية عميقــة جــراء اســتغالل االطفــال بشــكل
قســري ال انســاني فــي بيــات غيــر آ�منــة تفتقــر الــى جملة
شــروط ،واهمهــا الصحيــة فــي عتمــة تفشــي الجائحــة
علــى نحــو مخيــف ،مــا افقــد بعــض االطفــال اعمالهــم،
بوصفهــم المصــدر االســاس للــرزق ،ومــا زالــت القوانين
والتشــريعات الدولية المحليــة عاجزة عن ايجاد الحلول
للحد من اتساع رقعة الظاهرة آو�ثارها المستقبلية.
تهديد نفسي
فــي هــذا الســياق والمعنــى قالــت التدريســية فــي
االنثروبولوجيــا من جامعة الســليمانية ،الدكـتورة جوان
بختيــار بهــاء الديــن {ان عمالــة االطفــال مــن القضايــا
المهمــة والمثيــرة للقلــق على عــدة مســتويات ،اجتماعية
وقانونيــة وتنمويــة فــي المجتمــع الــذي ال يمكــن اغفــال
طبيعــة مســيرته مــن حــروب ونزاعــات أو�زمــات متعددة
متراكمة ،ما ولد سلبية كبيرة ال يمكن تجاوزها بسهولة،
ويعــد أالطفــال والنســاء مــن الفــات االكـثر تعرضـ ًـا آلثار
والزمــات ،ومنهــا تلــك الظاهــرة التــي وصفهــا
الحــروب أ
تعريــف االمــم المتحــدة أ{�عمــال تضــع عبـ ًـا ثقيـ ًـا علــى
أالطفــال وتعــرض حياتهــم للخطــر ،ويوجــد فــي ذلــك
انتهــاك للقانــون الدولي والتشــريعات الوطنية} وتشــمل
عمالــة أالطفــال العمــل االجبــاري دون الحــد أالدنــى
المســموح بــه ،وتوظيف أالطفال بشــكل يهــدد صحتهم
الجسدية والنفسية{
واضافــت بهاء الدين {مجتمعنا يشــهد انتهاكات صارخة
مــن شـ أـ�نها أ�ن تزلــزل كيــان الحقــوق التــي ُيفتــرض أ�ن
يتمتــع بهــا كل طفــل ،اذ إ�نهــا متعــددة االبعــاد فهــي مــن
جانب تظهر ضعف االسرة وضعف الرقابة المؤسساتية
الحكومية ،وتمثل مســاحة مفتوحــة لحرمان الطفل من
عيــش طفولة صحيــة ،مقابل خضوعــه لضغوط وظروف
معيشية صعبة قبل أالوان{
المشــكلة الحقيقيــة تكمــن فــي الوضــع االقتصــادي،
للســرة ،ما يجعل
والمتمثلــة بضعــف المســتوى المالــي أ
عمــل االطفــال ضرورة ألت�مين المعيشــة مــع عدم اغفال
الدواعــي االجتماعيــة التي تؤدي الى آ�ثــار كبيرة وعميقة،
تتمثــل بخروجهــم مــن دائــرة التعليــم ،وتقليــد الكبــار
ولفظا.
سلوكا ً
ً
ظروف ال انسانيةَّ
واشــارت رئيســة مركــز حقــوق المـ أـر�ة الدكـتــورة مهــا
الصكبــان الــى انتشــار الظاهــرة فــي أ�غلب بلــدان العالم
الناميــة والمتقدمــة بصــورة عامــة ،وتــزداد نســبتها فــي
والزمات والصراعات،
البلــدان التي تعاني من الحــروب أ
وكذلــك فــي البلــدان الفقيــرة ،والبــد مــن تذكيــر الــدول
بالجــراءات التــي تتخذها للحد من هذه الظاهرة ،وبيان
إ
مــدى التزامهــا والتقــدم الــذي احرزتــه للحد منهــا ،والتي
والنســانية) ،وتجري عمالة
(اعدهــا جريمة ضد الطفولة إ
االطفــال في صور متعددة ،أف�غلبهم يتم اســتغاللهم من

قبــل مافيــات العصابــات والجرائم المنظمة ،ويعيشــون
في ظروف قاســية ال انســانية ،وقد يمتد العمل لســاعات
طويلــة فــي بيئــة غيــر آ�منة وخطــرة ،وان بعــض أالطفال
يتــم اســتغاللهم مــن قبل عصابات التســول والســرقة أ�و
العمــل الشــاق فــي المعامــل كمعامــل الطابــوق أالهلية
وفــي أ�عمال الحدادة والســمكرة ،وفي تجــارة المخدرات
والغــراض أ�خــرى مثــل العمل فــي المقاهــي ،وكذلك من
قبل الشــركات المحلية مثل شــركات التنظيف وغيرها،
ناهيــك عــن اســتغالل أالطفــال فــي الحــروب والنزاعات
كضحايــا ،أ�و تجنيدهــم واســتغاللهم ،وابــدت الصكبــان
اســفها من أ�ن العراق من البلدان الذي تزداد فيه نســبة
تشــغيل أالطفــال باضطراد ،بســبب تقاعــس الدولة عن
التزاماتها بكـفالة حقوق الطفل وتوفير الحماية والرعاية
الصحية والنفســية والتعليم والبيئة أالســرية المستقرة،
وان اغلب الذين يتم استغاللهم من الفتيات للعمل في
المنــازل ومعامــل الطابوق وشــركات التنظيف ،وكذلك
في تجارة وترويج المخدرات.
سوق العمل المبكر
واوضــح الحقوقــي حميــد طــارش الجنبــة القانونيــة
للظاهــرة بقولــه :ان المــادة ( )7مــن قانــون العمــل رقــم
( )37لســنة  2015تنــص علــى أ�ن {الحــد االدنــى لســن
العمــل فــي العــراق هــو خمســة عشــر عامــا} وقــد ضمــن
القانــون المذكــور وجــوب أت�ميــن معاييــر تناســب عمــل
الحــدث ( )15-18ســنة ،كمــا ضمــن الدســتور لســنة
 2005حقــوق الطفــل فــي المــادة ( )29بالنــص ،ثالثـ ًـا:
للطفــال بصــورة عامــة،
يحظــر االســتغالل االقتصــادي أ
وتتخــذ الدولــة االجــراء الكـفيــل بحمايتهم ،رابعـ ًـا :تمنع
كل اشــكال العنــف والتعســف فــي االســرة والمدرســة
اوال :تكـفل
والمجتمــع ،كمــا نص فــي المــادة ( )30منــهً ،
والمر�ة ـ الضمان
الدولة للفرد واالســرة ـ وخاصة الطفل أ
االجتماعــي والصحــي ،والمقومــات االساســية للعيش في
كريمة ،تؤمن لهم الدخل المناسب ،والسكن
حياة حرة ٍ
ٍ
المالئــم ،واســتدرك طــارش قائـ ًـا  :ان الواقــع وبحســب

واحدا من خمسة أ�طفال
احصائيات رسمية يشير الى أ�ن ً
فــي العــراق ممن تتراوح اعمارهم بين ( )5-14يدخلون
ســوق العمل لمزاحمة الكبار في اعمالهم الشــاقة ،وهذا
بخــاف اتفاقيــة الطفــل لســنة  1989واتفاقيــة منظمــة
العمــل الدوليــة رقــم ( )182لســنة  1999والمصــادق
عليهمــا مــن قبــل العــراق ،فضــا عــن مخالفــة الدســتور
والقانون العراقي ،ودائما يجب التسليم بان التشريعات
الوطنيــة والدوليــة هــي واحــدة مــن آالليــات المطلوبــة
لمعالجــة المشــكالت ،وال يمكــن أ�ن تكــون لوحدهــا
كافيــة للحــل وســط بيئــة يعمهــا الفقــر واليتــم والترمــل
والعــوز والعيــش دون مســتوى خط الفقــر ،وانما تحتاج
الــى اصالحــات اقتصاديــة واجتماعيــة يكــون الضمــان
االجتماعي لشريحة االطفال حجر الزاوية فيها .واختتم
{من اجل القضاء على ازمة عمالة أالطفال المتفاقمة في
العراق يجب توحيد الجهود بين المؤسســات الحكومية
للسرة والتعليم المجاني،
لتوفير االســتقرار االقتصادي أ
وان تعمــل المنظمــات المحليــة والدوليــة علــى الجانــب
التوعــوي لضمــان مســتقبل الطفــل وتوفيــر مقومــات
العيش الصحيحة نحو مستقبل مستقر للمجتمع{
استغالل
وبيــن مديــر االحداث والبحــث ولي جليــل الخفاجي ،أ�ن
عمالــة االطفــال هي ظاهرة تنتشــر في الــدول التي تعاني
مــن مشــكالت اقتصاديــة بالدرجــة االولى و يعــد العراق
مــن ضمنهــا ،ونــوه الــى التفريــق بيــن عمــل االطفــال
وتشــردهم ،فقــد اشــار قانــون العمــل العراقي الــى انه ال
يجــوز تشــغيل االطفــال دون ســن  15ســنة ،ويســمح
للطفــل فــوق تلك الســن بالعمل علــى اال يعرض الطفل
الــى االســتغالل او تــرك التعليم او االعمال الشــاقة التي
ال تتناســب وقابلياته البدنية والجســمية ،اما التشرد فهو
خــروج الطفــل الــى الشــارع والعمــل باعمــال غيــر فنية
ومهينة مثل بيع العلكة ومسح زجاج السيارات وغيرها
والتي تعرضه لالستغالل ،وال ننسى الظروف التي مر بها
العــراق وخاصــة بعد ســقوط النظــام المباد فــي ،2003
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وتعــرض المجتمــع الــى التهجيــر والحــروب الداخليــة،
وســوء الوضــع االقتصــادي ،والترمــل والطــاق واليتــم،
كل ذلــك ادى الــى خــروج االطفال للعمــل العتماد تلك
االســر علــى عمــل هــؤالء ،ولكننــا بالحقيقة اليــوم ال نرى
مظاهر عمل االطفال بالمعنى الحقيقي والقانوني.
واضــاف الخفاجــي {نــرى صورا من التشــرد بكل وضوح
مــن خــال انتشــار االطفــال فــي اماكــن غيــر آ�منــة وهــم
يعملــون اعمــاال غيــر فنيــة مثــل صباغــي االحذيــة وباعــة
اوراق التنظيــف وماســحي زجــاج الســيارات وجامعــي
القمامــة والعلــب الفارغــة وغيرهــا ،وهــذه بدورهــا تضيع
مســتقبل االطفــال ،ألنهــا مهــن مــن دون مســتقبل،
وتعرضهــم لالصابــات باالمــراض الجســدية والنفســية،
وتحرمهم من مدارســهم ،فضال عن استغاللهم بعمليات
اجراميــة كالســرقة والمخــدرات ،لــذا يتحتم علــى الدولة
أ�ن تكافــح عمــل االطفــال وتحميهــم مــن خــال توفيــر
فــرص عمــل للكبار مــن آالباء واالمهــات ،وتفعيل قانون
العمــل ،وقانون رعايــة االحداث ،وجميــع القوانين التي
تحمــي الطفولة ،فضال عن انشــاء لجــان خاصة ممزوجة
بمنظمــات المجتمــع المدنــي لتوفــر االمــور التــي تجــذب
االطفــال مــن العــاب ومراكــز رياضية وفنيــة لمنعهم من
التسكع والتشرد{
انحرافات
واوضــح المهنــدس عبــاس عبــود تفاقــم عمالــة االطفــال
مــن خــال مشــاهداته فــي االســواق الشــعبية ومناطــق
العشــوائيات فــي صــور مؤلمــة الطفال في اعمــار مبكرة،
منخرطيــن فــي ســوق العمــل كباعــة ألكيــاس النايلــون،
او دفــع العربــات الخشــبية ،واغلبهــم متســربون مــن
المدارس واسرهم ترزح تحت ظروف اقتصادية قاسية،
مــا يدفعهــم الــى تشــغيل اطفالهــم وقتــل براءتهــم مــن
خــال العمــل المضني ،وقد يتحول هؤالء الى مجرمين،
فضــا عن اكـتســابهم عادات ضــارة كالتدخين او تعاطي
المخــدرات ،او وقوعهــم فــي االنحــراف الجســدي ،وذلك
بسبب غياب البيئة االجتماعية المناسبة.
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من االقليم

الخميس
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بارزاني يعلن التوصل إلى اتفاق الستالم

مستحقات االقليم في الموازنة بـ"أثر رجعي"
دار السالم /أ�ربيل
اعلــن رئيــس حكومــة اقليــم كوردســتان
بش�ن
مســرور بارزاني ،التوصل إ�لى اتفاق أ
مستحقات إالقليم في الموازنة االتحادية.
وقال بارزاني في تغريدة على موقع تويتر؛
"تحدثـ ُـت مــع رئيــس الــوزراء االتحــادي
مصطفــى الكاظمــي فــي إ�طــار المفاوضات

المســتمرة وااللتــزام فــي جعــل العالقــة
بين أ�ربيل وبغداد أ�كـثر وضوحا ،واضاف
أ�نــه "يســرني أ�ن أ�علــن عــن التوصــل إ�لــى
اتفــاق ســيتم بموجبــه إ�عــادة إ�رســال
المســتحقات مــن الموازنــة االتحادية إ�لى
ابتداء من
إ�قليم كوردســتان أ
وب�ثر رجعي ً
.كانون الثاني 2021

وزير الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان
لالستيضاح بشأن ارتفاع اسعار البنزين
دار السالم /أ�ربيل
دعــت لجنــة الطاقــة والثــروات
الطبيعية في برلمان كوردســتان،
وزيــر الثــروات الطبيعيــة فــي
حكومة اقليم كوردستان للحضور
الــى البرلمــان لالســتيضاح بشـ أـ�ن
ارتفــاع اســعار وقــود البنزيــن فــي
االقليم.
وجــاء فــي بيــان لبرلمــان
كوردســتان ،ان "لجنــة الطاقــة
والثــروات الطبيعيــة البرلمانيــة
وبهــدف المناقشــة حــول عــدد
مــن المســائل عقــدت اجتماعــا
باشــراف رئيــس اللجنــة علــي
حمــه صالــح قــررت فيــه ان توجــه
الدعــوة الســتضافة وزيــر الثــروات

الطبيعيــة فــي حكومــة االقليــم
بهــدف االســتيضاح منــه بشـ أـ�ن
ارتفاع اسعار البانزين ومواصفاته
وكذلك اسعار زيت الغاز ،وكيفية

معالجــة هــذه المســائل" .وعــزا
محافظ الســليمانية هفــال ابو بكر
ارتفــاع أ�ســعار مــادة البنزيــن فــي
إ�قليم كوردســتان إ�لى عدة أ�ســباب

الحريق اندلع في مصنع للقير
علــى طريــق أ�ربيــل  -مخمــور
فــي قريــة "تيمــار" ،ولم يســفر
بالرواح باستثناء
عن خســائر أ
أ�ضرار مادية.

شرطة أربيل تطيح بثمانية متهمين بالسرقة
دار السالم /أ�ربيل
أ�فــادت شــرطة أ�ربيــل عاصمــة إ�قليــم
كوردســتان ،إب�لقــاء القبــض علــى ثمانيــة
متهمين بالسرقة.
وقــال هوكــر عزيــز المتحــدث باســم
الشــرطة  ،إ�نــه "تــم اعتقــال  8أ�شــخاص
قامــوا أب�عمــال ســرقات مختلفة مــن بينها
ســرقة بطاريــات الســيارات بمركــز مدينة
اربيل وقضاء خبات".

وفيات في اقليم كوردستان

دار السالم /أ�ربيل
مــن بينهــا ارتفــاع ســعر صــرف اعلنــت وزارة الصحــة فــي حكومــة اقليــم
الــدوالر أالمريكــي أ�مــام الدينــار كوردســتان ،اليــوم الثالثــاء ،تســجيل 7
حاالت وفــاة و 507اصابة جديدة بفيروس
العراقي.
كورونــا خالل الســاعات أالربع والعشــرين
الماضية في عموم مناطق االقليم.

حريق يلتهم مصنعًا للقير في أربيل
دار السالم /أ�ربيل
أ�فــادت مديريــة الدفــاع المدني
فــي محافظــة اربيــل بانــدالع
حريق في مصنــع للقير .وقالت
المديريــة فــي بيــان لهــا ،إ�ن

فيروس كورونا 507 ..اصابة و7
وجــاء فــي بيان للــوزارة ،انهــا اجرت خالل
الســاعات أالربــع والعشــرين الماضيــة
( )8102فحصــا جديــدا فــي جميــع مناطق
االقليــم ،مبينــا ان النتائــج اظهــرت اصابــة
( )507أ�شخاص.

تظاهرة طالبية في جامعة
صالح الدين بأربيل
دار السالم /أ�ربيل
خــرج العشــرات مــن الطــاب والطالبــات
فــي جامعــة صــاح الدين في مدينــة اربيل
عاصمــة إ�قليــم كوردســتان اليــوم الثالثــاء
بتظاهــرة مطالبيــن أبت�جيــل االمتحانــات

النهائية عن موعدها المحدد.
وطالــب المتظاهــرون أبت�جيــل االمتحانات
مــدة أ�ســبوعين علــى أالقــل عــن موعدهــا
المقــرر وذلــك لكــي تمكنــوا مــن مراجعــة
المواد الدراسية للمنهج.
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تأمين االنتخابات  ..أبرز تحديات حكومة
الكاظمي مع عودة االغتياالت

دار السالم /بغداد
بر�ســها علــى الواقــع العراقــي
أ�طلــت االغتيــاالت أ
مجــددا ،فــي ظــل االســتعدادات الجاريــة ،إلجراء
االنتخابــات النيابيــة ،وســط أ�جــواء أ�وضــاع
ـاع حكوميــة للســيطرة علــى
أ�منيــة معقــدة ،ومسـ ٍ
المجموعات المسلحة.
وفــي آ�خــر تلــك العمليــات ،اغتــال مســلحون
مجهولــون ،االثنيــن الماضي ،ضابطــا كبيرا بجهاز
المخابرات العراقي ،في العاصمة بغداد.
ونعــى جهــاز المخابــرات الوطنــي ،العقيــد نبراس,
حيــث قــال فــي بيــان صحفــي إ�ن “الشــهيد نبراس
كان مديــر مخابــرات الرصافــة ،ويشــغل قبيــل
جريمــة اغتيالــه منصب معاون مديــر المراقبة في
جهاز المخابرات”.
أو�ضــاف أ�ن “الشــهيد قــاوم المجموعــة المســلحة
وتبــادل معهــم اطالقــات النــار ،إ�ال أ�ن مســلحا
فــي الســيارة الثانيــة البيكــب يحمــل بندقيــة
كالشنكوف ،سدد عليه عدة اطالقات نارية اردته
شهيدا في الحال”.
ً
استضافة للقادة أالمنيين
ومــن المقــرر أ�ن ُيجري العــراق انتخابات برلمانية
مبكــرة ،فــي العاشــر مــن تشــرين أالول /أ�كـتوبــر،
اســتجابة لمطالــب االحتجاجــات الشــعبية ،التــي
انطلقت عام .2019
أو�علنــت لجنة أالمــن والدفاع النيابية ،أ�نها بصدد
اســتضافة قــادة أ�منييــن الشــهر المقبــل لمناقشــة
ملف أت�مين االنتخابات.
وقــال رئيــس لجنة أالمــن والدفــاع النيابية محمد
رضــا آ�ل حيــدر ،بحســب الوكالــة الرســمية :إ�ن
“زيــادة االغتيــاالت مــع قــرب االنتخابــات أي�تــي
بســبب وجــود بعــض الجهــات التــي تســتخدم
العصابــات لضــرب خصومهــا ،ولكن ليس بشــكل
كبيــر” ،موضحـ ًـا أ�ن “لجنــة أالمــن والدفــاع بصدد
اســتضافة القيــادات أالمنيــة فــي الشــهر المقبــل
وت�مين
مــع قــرب االنتخابــات لبحــث هــذا الملــف أ
العملية االنتخابية والمرشحين”.
بالتزامــن ،أ�فــادت مصــادر أ�منيــة ،فــي العاصمــة
العراقيــة بغــداد ،بـ أـ�ن رئيــس الحكومــة مصطفــى
الكاظمــي ،أ�طلــق ،مؤخـ ًـرا حملــة كبيــرة ألت�ميــن
االنتخابات النيابية ،وفق عدة مراحل.
ونقلت وســائل إ�عالم عربية ،عــن مصادر عراقية،
بـ أـ�ن “الحملــة أالمنيــة التــي أ�طلقتهــا الحكومــة
ـبقا لتوفير
االثنيــن ،جــاءت وفــق خطة معــدة مسـ ً
الحمايــة لملــف االنتخابــات ،بمجمــل مفاصلــه،
والعداد
واســتباق الموعد النهائي لهــا ،بالتحضير إ
الجيد ،والترقب أالمني”.

أو�ضافــت تلــك المصــادر ،أ�ن “الحملــة ســتمتد
علــى مــدار أ�كـثــر مــن أ�ربعــة أ�شــهر ،وتســتهدف في
مراحلها أالولى ،تقســيم المناطق وفق خطورتها،
ومســح كامــل للتهديــدات المحتملــة ،ووضــع
الخطــط الالزمــة لمواجهتهــا ،وتكـثيــف الجهــود
االســتخبارية ،والتعــاون مــع مخبريــن جــدد فــي
المناطــق المرصــودة ،فضـ ًـا عــن ملــف أالمــن
االلكـتروني ،وما يمثله ذلك من أ�همية كبيرة”.
واغتيــل مؤخـ ًـرا هشــام المشــهداني ،عضــو تحالف
عــزم ،االنتخابــي ،الــذي يتزعمــه رئيس المشــروع
العربــي ،خميس الخنجر ،وذلك في هجوم مســلح
شمالي العاصمة بغداد.
أو�ثــارت عمليــات االغتيــال أالخيــرة مخــاوف كـتل
سياســية ،أو�حــزاب وشــخصيات ،مــن تصاعــد
حمــات االغتياالت ضد المرشــحين والناشــطين،
مــع دخــول الموســم االنتخابــي ،ذروتــه ،فــي ظــل
للحزاب
الحمــات المبكرة ،والنشــاط الملحــوظ أ
والقوى بهدف استقطاب الناخبين.
عملية تكاملية
النائــب فــي البرلمان ،طــه الدفاعي ،أ�كــد “ضرورة
توفيــر البيئــة آالمنــة ،إلجــراء االنتخابــات النيابية
ـواء مــن
المقبلــة ،لضمــان مشــاركة أ�وســع سـ ً
والحــزاب والكـتــل ،أ�و
الشــخصيات السياســية ،أ
حتى المواطنين ،إ�ذ بوجود أالمان ســتكون هناك
مشاركة أ�وسع وكبيرة ،وهو ما يحتم على الحكومة
إ�عداد خطة ناجحة لهذا االقتراع”.
يضــف الدفاعــي خــال حديثــه بـ أـ�ن “مهمــة توفيــر
البيئــة آالمنة لالنتخابات ال تقتصر على المؤسســة
أالمنيــة ،والعســكرية ،و إ�نمــا هــي عمليــة تكامليــة
يجــب أ�ن يشــترك فيهــا الجميــع ،مثــل أالحــزاب
السياسية والفعاليات المجتمعية ،لتحقيق أ�قصى
قــدر مــن نزاهــة االقتــراع ،وتحييــد أ�يــة ســلوكيات

سلبية قد تؤثر على االنتخابات”.
أو�علــن الحكومــة العراقيــة ،موافقة مجلس أالمن
على ارسال فريق أ�ممي لمراقبة عملية االنتخابات
المقبلة.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة احمــد
الصحــاف فــي بيــان تلقــى “النــور نيــوز” نســخة
منــه :إ�ن “مجلــس أالمــن يعتمــد طلــب الحكومــة
ّ
بالجمــاع،
العراقيــة ،فــي القــرار المرقــم  2576إ
لتجديــد واليــة بعثــة االمــم المتحــدة لمســاعدة
العراق (يونامي) لغاية  27أ�يار .”2022
أو�ضــاف أ�ن “القــرار يتضمــن عناصر قويــة ،تعتمد
ألول مرة ،إلرسال فريق أ�ممي لمراقبة االنتخابات
في العراق (.”)electoral monitoring
وخــال االجتماع أالخير شــدد رئيس الجمهورية
برهــم صالــح علــى أ“�هميــة أت�مين إ�جــراء انتخابات
نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إ�جرائها ،وتوفير
أالمــن االنتخابــي لخلــق بيئــة آ�منــة ومســتقرة مــن
أ�جــل أت�ميــن إالرادة الحــرة للناخبيــن فــي اختيــار
ممثليهــم ،وتوفير الحماية والفرص المتســاوية في
المشاركة والترشح”.
وقــال صالــح خــال اجتمــاع مــع رئيــس أو�عضــاء
المفوضيــة العليا المســتقلة لالنتخابــات والممثلة
للمــم المتحدة في العراق
للميــن العام أ
الخاصــة أ
جينيــن هينيــس بالســخارت اليــوم االثنيــن :إ�ن
“االنتخابــات المقبلــة تكـتســب أ�هميــة كبيــرة
ـتحقاقا وطنيـ ًـا ال يجــوز التعـ ّـرض لــه
بوصفهــا اسـ
ً
الت�ثيــر عليــه” ،الفتـ ًـا إ�لــى أ�ن “تهيئــة الظــروف
أ�و أ
المالئمــة لهــذا االســتحقاق االنتخابــي ُتمثل ركيزة
أ�ساسية إلنجاحها ومواصلة الطريق نحو إالصالح
المنشود”.
الداخلية تتسلم أ�من  5محافظات
وت�تــي تلــك االســتعدادات فــي وقــت أ�جــرت فيــه
أ

الحكومــة أ�خيـ ًـرا ،تغييــرات فــي إ�دارة الملــف
أالمنــي ،إ�ذ ُسـ ّـلمت وزارة الداخليــة ،مســؤولية
إ�دارة الملــف أالمنــي فــي خمــس محافظــات (بابل
والديوانيــة والمثنــى والنجــف وواســط) ،بعدمــا
كان الملــف يدار من قبــل قوات الجيش العراقي،
وذلــك فــي إ�جــراء هــو أالول مــن نوعــه منــذ الغزو
أالميركــي للبــاد عــام  ،2003وســط تشــديد علــى
ضــرورة “تفعيــل دور المعلومــات االســتخبارية
بالمــن ،تنفذها
المســبقة لمنــع أ�ي عمليــات مخلة أ
الجماعــات إالرهابيــة ومليشــيات مســلحة في تلك
المحافظــات ،بعــد انســحاب قــوات الجيــش مــن
داخل المدن.
الخبيــر فــي الشـ أـ�ن أالمنــي العراقــي ،حميــد
“المــن االنتخابــي يمثــل أ�بــرز
العبيــدي ،قــال إ�ن أ
تحديــات حكومــة مصطفــى الكاظمــي ،بســبب
انتشــار المجموعات المســلحة ،وتهديد الناخبين،
و إ�جبارهــم علــى اختيــارات محــددة ،أ�و التالعــب
أب�صواتهــم ،وهــو مــا يســتدعي اعتمــاد تكـتيــكات
الم�لــوف ،فــي رصــد تلــك
جديــدة ،خارجــة عــن أ
الحاالت ومحاسبة مرتكبيها”.
أو�ضــاف العبيــدي فــي تصريــح صحفــي أ�ن أ“�مــن
االنتخابات ال يمكن حصره بضبط السالح أ�و منع
تبد�
االنتشــار المســلح ،و إ�نمــا هو عمليــة متكاملة ،أ
مــن وضع حــد للتزويــر ،و إ�نهاء التالعــب ،وفحص
للجهــزة ،ونشــر فــرق المراقبــة الخاصــة
تــام أ
بالضافة
بالحــزاب ،إ
بالمفوضيــة ،وتلــك الخاصــة أ
إ�لى المراقبة أالممية ،وما يتبع ذلك من إ�جراءات
تمتــد حتــى إ�لــى المســارات التكنلوجيــة ،ومركــز
تبــادل المعلومــات ،إ�ذ أ�ن الجانــب العراقــي فــي
ـدا ،ويتعمــد علــى جهــات
هــذا المجــال ضعيــف جـ ً
خارجية ،وشركات أ�جنبية”.
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تحديات داخلية وخارجية تواجه
رئيس إيران القادم ..ما هي؟

دار السالم /متابعة
يســتعد إاليرانيــون النتخــاب رئيــس جديــد للبــاد خلفــا للرئيــس الحالــي
حســن روحاني ،في ظل تنافس ســبعة مرشــحين على مقعد الرائســة ،بينهم
مرشحون مقربون من المرشد أالعلى علي خامنئي ،إ�ال أ�ن نسبة المشاركة لن
تتجاوز الـ 40بالمئة فقط من  59مليون ناخب ســيدلون أب�صواتهم ،بحســب
ما أ�شارت إ�ليه استطالعات أر�ي رسمية.
أو�مــام نســبة المشــاركة المتدنية المتوقعة ،يرى مراقبــون أ�ن التحدي الكبير
متعلــق بالوضــع الداخلــي ورؤيــة الرئيــس القــادم التــي ســيعتمدها ،وكيــف
ســيعيد النظــر فــي موضــوع االقتصــاد؟ وكيــف ســيتم تطويــر إالنتــاج الذاتي
وتقليل االعتماد على النفط؟ حتى تفقد العقوبات معناها إ�ذا استمرت.
وبهــذا الصــدد ،يقــول المختص بالشـ أـ�ن إاليرانــي طالل عتريســي ،إ�نه "يمكن
االســتنتاج مــن خــال المناظــرات بين المرشــحين الســبعة خالل أالســابيع
الماضيــة ،أ�ن أ�بــرز التحديــات التــي ســتواجه الرئيــس المقبــل ،هــي أالوضــاع
الداخلية (االقتصادية واالجتماعية).
وتابــع عتريســي " :إ�يــران واجهــت صعوبــات كبيــرة فــي الســنوات الماضيــة،
بسبب العقوبات المتراكمة ماليا ونفطيا واقتصاديا ،وانعكس هذا أالمر سلبا
على الوضع الداخلي إاليراني ،إ�لى جانب جائحة كورونا التي أ�ســاءت الوضع
االقتصادي ،وزادت في حجم البطالة كما حدث في دول أ�خرى بالعالم".
تحسين الوضع الداخلي
وتوقــع أ�ن تركــز جهود الرئيس المقبل على تحســين الوضع الداخلي ،مشــيرا
إ�لــى أ�ن "التحــدي الخارجــي لم يكــن واضحا في المناظرات بين المرشــحين،
لكنه ال يبدو كبيرا مقارنة بالتحدي الداخلي".
وذكــر أ�ن "المفاوضــات التــي تجــري فــي فيينــا ال تــزال إ�لــى غايــة آالن صعبة،
رغم أ�ن كل التصريحات تتحدث عن تقدم و إ�يجابيات ســواء من طرف إ�يران
أ�و أ�مريــكا أ�و المنــدوب الروســي أ�و الصينــي أ�و أالوروبــي ،لكــن ال يبــدو أ�ن هذا
االتفاق سينجز قبل االنتخابات إاليرانية المقررة بعد بضعة أ�يام".
أو�وضــح أ�ن "الرئيــس المقبــل ســيواجه هــذه المفاوضــات ،فـ إـ�ذا نجحــت إف�نه
سيســتفيد بشــكل جيد وســيعزز وضعــه ،ألن عــودة القوى الغربيــة لالتفاق،
سيســاهم فــي إالفــراج عن أالموال إاليرانية المحتجزة ،ما ســينعكس إ�يجابيا
على الوضع الداخلي ،إ�لى جانب أ�ن عودة القوى الغربية إ�لى االتفاق النووي،
سيفتح باب االستثمارات في إ�يران ،ما سينعكس إ�يجابيا أ�يضا" ،وفق تقديره.
أو�ردف قائــا :أ"�عتقــد أ�ن الرئيــس إاليرانــي المقبــل ســيرحب بعــودة القــوى
الغربيــة إ�لــى االتفــاق النــووي ،خاصــة أ�ن هــذا االتفــاق اتخذ عــام  2015على
أ�علــى مســتويات القيــادة فــي إ�يــران" ،مســتبعدا في الوقــت ذاتــه أ�ن يغير أ�ي
رئيس من سياسات إ�يران تجاه القضايا الدولية.
ّ
وبيــن أ�ن هوية الرئيس السياســية وانتماءه لتيــار إ�صالحي أ�و محافظ ،يجعل
مقاربتــه مختلفــة دون أ�ي تغييــر جوهــري ،معتقــدا أ�نــه "ســيبقي على مســافة
العالقة مع الواليات المتحدة ،وسيعزز العالقات مع روسيا ،وسيحافظ على
العالقات االستراتيجية مع الصين".
وذكــر عتريســي أ�ن "هــذه ثوابت تقررهــا القيادة العليا إب�يــران ممثلة بمجلس
أالمــن القومــي والمرشــد أالعلــى ،وهــم الذيــن يضعــون أ�ســس السياســة
الخارجية ،والرئيس وحكومته ينفذون هذه السياســات العليا" ،مشــددا على
بالوضاع
أ�ن التحديــات الداخليــة أ�مــام الرئيــس المقبــل كبيــرة ،ولها عالقــة أ
االقتصادية ومواجهة الفساد ،والتعامل مع الهياكل البنيوية لالقتصاد.
وفي ســياق متصل ،نشــرت وكالة "صوت أ�مريكا" الحكومية ،تقريرا ســلطت
فيه الضوء على خمسة تحديات تواجه الرئيس إاليراني القادم.
إ�صالح االقتصاد
ولفتت الوكالة في التقرير إ�لى أ�ن رئيس إ�يران القادم ســيتعين عليه معالجة

هــذه القضايــا ،أو�ولهــا " إ�صــاح االقتصــاد" ،موضحــة أ�ن جميــع المرشــحين
يتفقون على أ�ن أالولوية القصوى هي إ�نعاش االقتصاد الذي تضرر بشدة من
العقوبات ،والذي تفاقم الحقا بسبب جائحة "كوفيد."19-
أو�شار التقرير إ�لى آالمال الكبيرة التي كانت بعد االتفاق النووي عام ،2015
ومــا قــد يــؤدي إ�لى اســتثمارات أ�جنبية ،مقابــل تعهد طهران بعــدم تصنيع أ�و
حيــازة أ�ســلحة نوويــة ،لكــن هــذه آالمــال تبددت عندمــا انســحب ترامب من
االتفــاق عــام  ،2018أو�عــاد فــرض العقوبــات ،مــا أ�دى إ�لــى خســارة إ�يــران
المليارات من عائدات النفط المهمة ،وتم إ�قصاؤها عن النظام المالي الدولي.
أو�فــاد التقريــر بـ أـ�ن صنــدوق النقــد الدولــي أ�كــد أ�ن الناتــج إالجمالــي إب�يــران
انخفض أب�كـثر من ستة بالمئة في كل من  2018و ،2019وعاد فقط إ�لى نمو
متواضــع العــام الماضــي ،إ�لى جانب ارتفــاع معدالت البطالــة وانهيار العملة
المحلية وارتفاع أالسعار.
تحسين العالقات الخارجية
ونقــل التقريــر عــن الخبيــر بمعهــد الجامعــة أالوروبيــة فــي فلورنســا إب�يطاليــا
كليمــان ثيــرم ،أ�ن الرئيــس الجديد إب�يران عليه إ�يجــاد طريقة جديدة ،لضمان
لليرانيين ،من
حــد أ�دنى من التحســن في الظروف المعيشــية واالقتصاديــة إ
خالل إ�دارة مستوى العداء مع إ�دارة الرئيس أالمريكي جو بايدن".
بش�ن القضية النووية ،إف�نه
ونوه ثيرم إ�لى أ�نه " إ�ذا تم التوصل إ�لى حل وسط أ
لن يســمح على أالرجح للمســتثمرين الغربيين بالعودة إ�لى الســوق إاليرانية
علــى المــدى القصير" ،مضيفا أ�نه "يبدو أ�ن التطبيع الدبلوماســي بين طهران
وواشنطن شرط ال غنى عنه".
واســتدرك" :مــع ذلــك فـ إـ�ن خامنئــي معـ ٍـاد ألي تقارب مــع الواليــات المتحدة
(.")..
أو�شــار التقريــر إ�لــى أ�نــه مــن المرجــح أ�ن تســتمر التوترات مع الغــرب في عهد
الرئيس القادم إليران ،لكن عملية التطبيع الدبلوماسي مع السعودية ،يجب
أ�ن تستمر ،وفقا للعديد من الخبراء.
الخروج من الوباء
وتحدث التقرير عن التحدي الثالث أ�مام الرئيس القادم إليران ،وهو محاولة

والثــار الكارثيــة للجائحــة ،منوهــا إ�لــى
الخــروج مــن وبــاء كورونــا المســتجد آ
أ�ن طهــران أت�خــرت فــي حملــة التطعيــم ،ويرجــع ذلــك جزئيــا إ�لــى العقوبات
أالمريكية.
بالضافة
أو�ردف قائــا" :يمكــن أ�ن يســاعد في هذا الجهد تخفيــف العقوبات ،إ
إ�لــى احتمــال إ�طــاق قصيــر المــدى لواحــد أ�و أ�كـثــر مــن اللقاحــات المصممــة
إ�يرانيا".
استعادة ثقة الناس
وبحســب التقريــر ،فـ إـ�ن تحــدي "اســتعادة ثقــة النــاس" أ�حــد التحديــات أ�مام
الرئيــس إاليرانــي القــادم ،للخــروج مــن عزلة إ�يــران أو�لمهــا االقتصــادي ،إ�لى
جانب تجنب االحتجاجات الشعبية التي حدثت ضد حكومة روحاني.
واليرانيين اندلعت في أ�عقاب إ�ســقاط
وقــال إ�ن أ"�زمــة الثقــة بيــن الحكومــة إ
طائــرة ركاب أ�وكرانيــة في كانون الثاني /يناير  ،2020وســط توترات شــديدة
مع الواليات المتحدة ،ما تسبب أب�زمة عميقة وواسعة االنتشار".
أو�شــار إ�لــى أ�ن الســلطات إاليرانيــة تخشــى أ�ن يكــون إ�قبــال الناخبيــن علــى
االنتخابــات ضعيفــا ،وذلــك بعــد امتنــاع قياســي فــي االنتخابــات التشــريعية
أالخيرة في شباط /فبراير  ،2020والتي بلغت  57بالمئة.
وحــول وســائل تعزيــز الثقــة ،أ�ورد التقريــر أ�ن الرئيس القادم إليــران إب�مكانه
اتخــاذ خطــوات فوريــة ،مثــل رفــع حجــب بعــض الشــبكات االجتماعية مثل
المر�ة.
"تليغرام" و"تويتر" ،إ�ضافة إ�لى التخلي عن التشدد في حجاب أ
معالجة المشاكل البيئية
وختــم التقريــر تحدياتــه ،بالقول إ�ن أ�مام رئيــس إ�يران قضايــا تتعلق بالبيئة،
وهي تلوح في أالفق بشكل كبير ،في بلد يبلغ عدد سكانه  83مليون نسمة،
وهــم مهــددون بالتغيــر المناخــي ونقــص الميــاه والتصحــر وتلــوث الهــواء في
المناطق الحضرية.
"الزمــة البيئيــة في إ�يــران حقيقية ،لكن حتــى آالن لدينا انطباع
أو�وضــح أ�ن أ
أب�ن الحكومة غير قادرة على وضع سياســة شــاملة ،ولم تتم مناقشــة القضايا
البيئية في ثالث مناظرات متلفزة للمرشحين قبل االنتخابات".
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المنهج التاريخي للدكتور عماد الدين خليل في

مــــــــرافئ

كتابه القيادة والسلطة في التاريخ اإلسالمي
نور طارق الحيالي
المقدمة:
يعد كـتاب أالستاذ الدكـتور عماد الدين خليل الموسوم (حول
القيــادة والســلطة فــي التاريخ إالســامي) من أ�بــرز الكـتب في
القيــادة والســلطة ،والســيما أ�ن قضيــة القيــادة اليــوم هي على
فالمــة إالســامية اليــوم ال يعوزها القوة
أر�س أ�ولويــات أالمــة ،أ
البشرية ،وال الموارد الطبيعية ،كي تعود إ�لى مكانها الطبيعي
فــي مقدمــة أالمــم ،وال يعوزهــا ســوى قــادة يعيــدون توجيــه
الدفــة نحــو المقدمــة ،رجــال يملكون قلــوب القــادة أو�خالقهم
و إ�رادتهم ،وعزمهم.
إ�ن الرغبة في الثناء وحب التقدير من أ�قوى الدوافع البشرية،
وهــذا الدافــع هــو أ�حــد أ�ســرار التفــوق البشــري علــى ســائر
المخلوقات ،وهو العمود الفقري للعطاء إالنســاني ،وهو الذي
منتجا يقدم الجديد ويطلب المزيد.
يجعل من إالنسان فردا ً
لقــد أ�كــد الدكـتــور عمــاد الدين أ�ن إالســام جاء لكــي يعبر عن
وجــوده فــي عالمنــا مــن خــال دوائــر ثــاث ،يتداخــل بعضهــا
ـدا مــن
فــي بعــض ،وتتســع صــوب الخــارج ،لكــي تشــمل مزيـ ً
المساحات ،دائرة إالنسان ،فالدولة ،فالحضارة.
والدكـتــور عمــاد الديــن خليل اســم المــع ألديب بــارع ومؤرخ
عظيــم ،رجــل متواضــع ذو أ�خــاق عاليــة يشــهد بهــا الجميــع،
وضع بصماته بقوة في تاريخ علماء العرب والمسلمين.
وال :الدولة والوطن
أ� ً
الدولــة هــي مؤسســة لتنظيــم الحيــاة االجتماعيــة لمجتمــع ما،
وهي مجتمع متكامل له سلطة قسرية تعلو بشكل شرعي على
أ�ي فرد أ�و جماعة يعيشون في هذا المجتمع.
أ�مــا عن الدولة إالســامية فيقــول الدكـتور عمــاد الدين خليل:
ـد� منــذ اللحظــات
إ�ن هجــرة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم تبـ أ
التــي أ�درك فيهــا ان مكــة ال تصلــح لقيــام الدولــة ،و إ�ن واديهــا
بالوثان ،ال يمكن
الــذي تحاصــره الجبــال ،وكعبتها التي تعــج أ
أ�ن تكــون الوطــن ،ومــن ثــم راح يجاهد من أ�جــل الهجرة التي
تمنــح المســلمين دولــة ووطنــا ،وتحيط كيانهم الغض بســياج
والرض.
من إ�مكانيات القوة والتنظيم أ
نش�ة الدولة
 .2أ
إ�ن نشـ أـ�ة الــدول يعتمــد علــى ركائــز مهمــة و إ�جــراءات خاصة،
يقــول الدكـتــور عمــاد الديــن خليــل فــي كـتابــه حــول القيــادة
والســلطة فــي التاريــخ إالســامي :بعــد أ�ن اســتقر رســول هللا
ـد� يســعى إ�لــى
صلــى هللا عليــه وســلم فــي المدينــة المنــورة ،بـ أ
إ�نشــاء الدولــة إالســامية علــى أ�ســس راســخة ،ويعــد الدكـتــور
عمــاد الديــن خليــل أ�ن كافــة الشــروط والمتطلبــات لتحقيــق
ابتد�
هذا الهدف قد توفرت للرســول صلى هللا عليه وســلم وقد أ

الرســول صلى هللا عليه وســلم بالخطوة أالولى ببناء المســجد
مركــز القيــادة والعبــادة ،ثــم أ�عقبــه إ�صــدار الوثيقــة لتنظيــم
العالقات السياسية داخل المدينة.
لقــد أ�كــد الدكـتــور عمــاد الدين أ�ن إالســام جاء لكــي يعبر عن
وجــوده فــي عالمنــا مــن خــال دوائــر ثــاث ،يتداخــل بعضهــا
ـدا مــن
فــي بعــض ،وتتســع صــوب الخــارج ،لكــي تشــمل مزيـ ً
المســاحات :دائــرة إالنســان ،فالدولــة ،فالحضــارة .ولقــد
اجتــاز إالســام فــي مكــة دائرة إالنســان ،ثم ما لبثــت العوائق
االجتماعيــة والسياســية والدينيــة واالقتصاديــة أ�ن صدتــه عن
المضـ ّـي فــي الطريق صــوب الدائــرة الثانية حيــث الدولة ،ألنه
بال دولة ســتظل دائرة إالنســان مفتوحة على الخارج المضاد
والدبية ،ولن يستطع
بكل أ�ثقاله وضغوطه و إ�مكاناته المادية أ
إالنســان الفــرد أ�و الجماعــة المؤمنــة ،التــي ال تحميهــا دولة ان
يمارسا مهمتهما حتى النهاية.
ويــرى الدكـتــور عمــاد الديــن خليــل ان الكـثيــر ممــا ورد فــي
الوثيقــة ال يعــدو ان يكــون برنامجــا مرحليـ ًـا بالنســبة للخارطة
الثابتــة الدائمــة لدولــة إالســام ،واســتراتيجيتها التشــريعية
الت�كيد على أ�هميــة الوثيقة ،فضال عن
الشــاملة ،ومــن ثم فـ إـ�ن أ
وموضوعيا ،إف�نــه يحجب
أ�نــه يعــد فــي حد ذاتــه خطـ أـ� تاريخيـ ًـا
ً
القر�نــي الــذي
ـريع
ـ
ش
للت
ـي
فــي الوقــت نفســه الحجــم الحقيقـ
آ
كان يتمخــض باســتمرار عــن مزيد من القوانين والتشــريعات،
ويقــود الباحــث بالتالي إ�لى الرؤية الغربيــة الوضيعة التي تجد
فــي الوثيقــة محاولة بشــرية أ�وليــة من المحاوالت التــي قام بها
المشــرعون على مدار التاريخ لتنظيم شــؤون دولهم الناشــئة،
بدا أ�ن الرسول  rلم يكن ينطق
أو�نه يجب أ�ال يغيب عن بالنا أ� ً
عــن الهــوى ،أو�نــه كان يصــدر فــي الخطــوط العريضــة للدعــوة
القر�ن
عــن وحــي هللا ،أو�ن هــذا الوحــي يبدو أ�كمل ما يبــدو في آ
والعمــال أالخــرى إ�نمــا هــي
الكريــم نفســه وكل إالنجــازات أ
امتداد وتوسيع وتفسير فحسب لهذا أالصل إاللهي الكبير.
ويصــف الدكـتــور عماد الدين خليل مؤاخاة الرســول صلى هللا
عليــه وســلم للمهاجريــن مع أالنصــار ،يصفهــا بالواقعة ،حيث
نظمــت العالقــات االجتماعيــة وحلت المشــاكل المترتبة على
الهجرة من مكة.
 .3أ�ركان الدولة القانونية
والقليــم
إ�ن أ�ركان أ�ي دولــة تتمثــل بالشــعب والحكومــة إ
والسيادة ،ويؤكد الدكـتور عماد الدين أ�ن الدولة إالسالمية في
عهد الرســول صلى هللا عليه وســلم اســتكملت كل مستلزمات
البنــاء القانونــي للدولــة ،فلقد قامت على أ�مة تقوم على أ�ســاس
الفكــر والعقيــدة ،وهــي أ�مــة ال يمكــن حصرهــا أ�و ضبطهــا ألنها
ال تحدهــا لغــة أ�و جنــس أ�و وطــن ،فقــد عرض رســول هللا صلى

هللا عليــه وســلم عقيدتــه على كل فرد وقبيلة ومدينة اســتطاع
أ�ن يعرض هذه العقيدة عليها ،وترك المجال أ�مام إالمكانيات
إاليديولوجيــة ال الحتميــة الجغرافيــة ،وكان للدولة إالســامية
ســيادة داخليــة وخارجيــة ،ولكنهــا ســيادة تحققــت فــي واقــع
أالمــر مــن أ�ول يــوم فــي إالطــار المثالــي الــذي تطلعــت إ�ليــه
فلســفة القانــون إ�لــى وقتنــا هــذا ،ولــم تفلح فــي أ�ن تجد ســبيال
إ�لــى التنفيــذ ،فهي ســيادة قائمة على االختيار الحـ ّـر في اعتناق
الفكــرة مــن جانــب أالفــراد ،وفي االجتمــاع إلقامــة الدولة من
جانــب المجمــوع ،ومــن ثم أت�سســت سياســة الدولــة الجديدة
وواقعا على تقديس الحرية إالنســانية ،بحيث تكون هذه
فعال
ً
ً
الحريــة هــي أ�ســاس الدولــة الفكريــة وقانونها أالعلــى ،كما كان
موفقا ،لكنها
للدولة إ�قليم اختارته الظروف لها ،وكان
اختيارا ً
ً
لــم ترتبــط به ولم تقتصر عليــه ،وكان من الممكن أ�ن تقوم في
أ�ي مــكان آ�خــر يقبــل الدعــوة ،مكــة أ�و الطائــف مثـ ًـا ،ذلك أ�ن
الدولة الجديدة دولة فكرة ،والفكرة تجد وطنها في كل مكان
يوجد فيه عقل إ�نسان.
إ�ن الدولــة إالســامية هــي دولــة فذة فــي تاريخ البشــرية ،ألنها
مبد�يــن ال وجــود لهمــا إ�ال فــي دولــة غيــر دينيــة ،أو�ول
أ�قــرت أ
المبد�يــن :هو حرية أالديان ،وهي حرية ال تقرها الدولة
هذيــن أ
إالســامية وتســمح بهــا فحســب ،بــل إ�نهــا تتعمــد برعايتهــا،
ـد� تعريــف فكــرة الوطــن والدولــة فــي أ�وســع
وثانيهمــا :هــو مبـ أ
ـد� يكـفــل المســاواة فــي
معانيهــا تســامحا و إ�نســانية ،وهــو مبـ أ
الحقــوق والواجبــات الوطنيــة بيــن الجميــع أ�فــراد الدولة على
اختالف أ�جناسهم أو�لوانهم ولغاتهم وعاداتهم.
 .4القيادة
تعــد القيــادة علــى أر�س أ�ولويــات أالمــة التي تريــد أ�ن تكون في
فالمة إالسالمية اليوم ال يعوزها القوة البشرية،
مقدمة أالمم ،أ
وال المــوارد الطبيعيــة ،كــي تعــود إ�لــى مكانهــا الطبيعــي فــي
مقدمة أالمم ،وال يعوزها سوى قادة يعيدون توجيه الدفة نحو
المقدمــة ،قادة يملكون قلوب القــادة ،أو�خالق القادة ،و إ�رادة
القادة ،وعزم القادة.
إ�ن الرغبة في الثناء وحب التقدير من أ�قوى الدوافع البشرية،
وهــذا الدافــع هــو أ�حــد أ�ســرار التفــوق البشــري علــى ســائر
المخلوقات ،وهو العمود الفقري للعطاء إالنســاني ،وهو الذي
يجعل من إالنسان فردا مبدعا يقدم الجديد ويطلب المزيد.
أو�خيرا نستشهد بقول الدكـتور عماد الدين خليل عندما قال:
إ�ن الجماهيــر إالســامية مهمــا صـ ّـدت عــن االتصــال المباشــر
بموارد فكرها وعقيدتها وتاريخها إف�نها تظل تحمل في عقولها
وقلوبهــا ووجدانها ،ذلك التواصل الدائم والتناغم العميق مع
هذا الدين.
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سؤال وجواب ()79
الســؤال ( :)98مــا اللمســة البيانيــة في اســتخدام كلمة
(السماء) في آ�ية سورة العنكبوت وعدم استخدامها في
آ�ية سورة الشورى؟
َ
ْ
ُ
بع ِْج ِزينَ
م
ت
ن
�
أ
َا
م
و
(
�ورى
�
ش
ال�
�ورة
قال تعاىل يف �س�
ُِْ
َ
ُون ال َّل��هِ مِ ��نْ و ِ ٍّ
َل و ََل
ِف ْ أ
الَ ْر��ِ�ض َو َم��ا َل ُك � ْم مِ ��نْ د ِ
َن ِ�ص�ي ٍر ( ))31وقال يف �س��ورة العنكب��وت ( َومَا �أَ ْنت ْمُ
بع ِْج ِزي��نَ ِف ْ أَ
ال�س �مَاءِ َو َم��ا َل ُك � ْم مِ نْ
ُِ
ال ْر��ِ�ض و ََل ِف َّ
ٍّ
ُون ال َّل��هِ مِ ��نْ و َِل و ََل َن ِ�ص�ي ٍر ( ))22والأم��ر ال��ذي
د ِ
يو�ضح ال�سياق هو �آية �سورة هود �أي�ض ًا ( َو َمنْ َ�أ ْظ َل ُم
م� ِ�ن ا ْف� َ َ
ترى َع َل��ى ال َّل��هِ َكذِ ًب��ا �أُو َل ِئ� َ�ك ُي ْع َر ُ�ض��ونَ َع َلى
ِ َّ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
ال�ش �هَا ُد هَ �ؤلءِ الذِ ي��نَ كذبُوا َعلى َر ِّب ِه ْم
َر ِّب ِه ْم َو َيقول أ
�أَ َل َل ْع َن � ُة ال َّل��هِ َع َل��ى َّ
الظالِ ِ�ي َ
ن (� )18أُو َل ِئ� َ�ك َ ْل َي ُكو ُن��وا
ُون ال َّلهِ مِ نْ
ُمع ِْج ِزي��نَ ِف َْ أ
ال ْر��ِ�ض َو َم��ا كَانَ َل ُه ْم مِ ��نْ د ِ
�أَ ْو ِل َي��ا َء ي َُ�ضا َع� ُ�ف َل ُه � ُم الْ َع َذابُ َم��ا َكا ُنوا ي َْ�س � َتطِ ي ُعونَ
ال�س � ْم َع َومَا َكا ُنوا ُي ْب ِ�ص ُرونَ ( ))20الكالم يف �سورة
َّ
ه��ود متعل��ق بالآخ��رة ومبحا�س��بة �أهل الأر���ض �أما
ال�سياق يف �سورة ال�شورى ففي الكالم على نِعم الله
تع��اىل يف الأر���ض ويف �ش ��ؤون �أه��ل الأر���ض ( َو َل ْو
ب ََ�س� َ�ط ال َّل � ُه ال � ِّر ْز َق لِعِ َب��ادِهِ َل َب َغ �وْا ِف ْ أَ
ال ْر��ِ�ض َو َلكِ ��نْ
ري ()27
ر ب َِ�ص ٌ
ُي َن � ِّز ُل ِب َق �د ٍَر مَا ي ََ�ش��ا ُء ِ�إ َّن � ُه ِبعِ بَادِهِ َخ ِب�ي ٌ
ُ
ُ
ْ
َو ُه � َو ا َّل��ذِ ي ُي َن � ِّز ُل الْ َغ ْي� َ�ث مِ نْ َب ْع��دِ مَا َق َنطوا َو َين�ش � ُر
َل ْ َ
َر ْح َم َت � ُه َو ُه � َو الْ �و ِ ُّ
المِ ي � ُد ( )28وَمِ نْ �آَيَا ِت��هِ َخ ْل ُق
َالَ ْر��ِ�ض َو َم��ا َب� َّ�ث فِي ِه َم��ا مِ نْ دَا َّب � ٍة َو ُه َو
َات و ْ أ
ال�س �مَاو ِ
َّ
َع َل��ى َجمْعِ ِه � ْم ِ�إ َذا ي ََ�ش��ا ُء َقدِ ي � ٌر (� ))29أما ال�س��ياق يف
�سورة العنكبوت ففي الدعوة �إىل النظر والتدبر يف
َل َي َروْا َك ْي َف ُيبْدِ ُئ ال َّل ُه ْ َ
العل��م والبحث (�أَو َ ْ
ال ْل َق ُث َّم
ر ( ))19وهذا هو الذي
يُعِ ي � ُد ُه ِ�إنَّ َذل َِك َع َلى ال َّلهِ ي َِ�س�ي ٌ
يو�صل �إىل ال�سماء� ،سيكون البحث والنظر والتدبر
للعل��م �س��يجعله ي�صع��د لل�س��ماء وحت��ى عن��د ذلك لن
يكون معجز ًا.
وه��ذا الذي يجعل الإن�س��ان ينفذ �إىل ال�س��ماء .ثم �إن
كلم��ة (ال�س��ماء) نف�س��ها مل ت��رد يف �س��ورة ال�ش��ورى
�أب��د ًا لكنه��ا وردت يف �س��ورة العنكب��وت  3م��رات
ويف �س��ورة هود مرتني وبهذا ف�إن �سورة العنكبوت
ه��ي التي ورد فيها ذكر ال�س��ماء �أكرث من ال�س��ورتني
الباقيت�ين وله��ذا ُذك��رت (ال�س��ماء) يف �آي��ة �س��ورة
العنكبوت ومل ُتذكر يف �آية �س��ورة ال�ش��ورى �أو �آية
�س��ورة هود .فال�س��مة التعبريية لل�س��ورة �أنه �سوف
ت�صع��دون �إىل ال�س��ماء لكنك��م ال تكون��وا معجزي��ن
هناك.
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َّ
َّ
المحلية تغيب
الغذائية
الصناعات

َّ
تتسيد المائدة
ونظيرتها المستوردة
دار السالم /بغداد /متابعة
اذا مــا تجولــت اليــوم فــي االســواق والمحــال ،فضـ ًـا عــن المــوالت ،فانــك علــى
اركانا صغيــرة ،ويكاد
االرجــح ســتجد المنتجــات الغذائيــة المحليــة الصنع تحتــل ً
يكــون حضورهــا خجــوال بيــن مثيالتهــا المســتوردة من مختلف المناشــئ ،وتشــير
االحصائيــات والتقاريــر المتداولــة مؤخـ ًـرا الــى اعتمــاد العــراق علــى المنتجــات
الغذائية المستوردة بنسبة كبيرة جدا ،بالرغم من وجود معامل موزعة ومنتشرة
بين مختلف محافظات البالد ،اال ان انتاجها متواضع وال يصل للمستهلك بشكل
يرضي الطموح وينعش االقتصاد المحلي.
إ�غراق سلعي
تحــن ام ســمير الــى الســمن النباتــي العراقــي مــن عالمــة (الراعــي) كمــا تقــول،
وهــي تمتــدح تلــك الســمنة التي كانت تســتعملها بشــكل مســتمر ،فضــا عن باقي
المنتجــات مــن الصنــع المحلــي ،وتصــف الحاجــة ام ســمير المنتجات المســتوردة
اليوم بالخالية من الطعم وال ترضي الذائقة العامة.
ويشــير الباحــث بالشــؤون االقتصاديــة الدكـتــور ليــث علــي الــى أ�ن اغراق الســوق
بالسلع والبضائع المتنوعة من مناشئ مختلفة بعد سقوط النظام السابق وانعدام
متعمدا لالضرار باالقتصاد
القوانيــن التــي تحمي المنتج الوطني ،يكاد يكون امـ ًـرا
ً
المحلــي ،وان عــودة الصناعــات الغذائية الى واجهة االســتهالك مــن جديد تحتاج
الى خطوات مدروسة آو�ليات صحيحة.
دعم الزراعة
تســتذكر ام ســمير المنتجــات المحلية التــي كانت تفضلها االســرة وتحتل المائدة،
خصوصــا المنتــج المحلي الذي فقد هيبته في الســوق اليــوم ،فاالمر ال يقتصر على
الســمن النباتــي فقــط ،بــل يتعــداه الى معجــون الطماطــم والمربيــات وغيرها من
المنتجات التي كانت أت�تي طازجة للمستهلك.
الباحــث والخبيــر بالشــؤون الزراعيــة الدكـتــور مهــدي القيســي بيــن أ�ن الصناعات
الغذائيــة تســتمد قوتهــا ودعمهــا مــن الزراعة ،فعلى ســبيل المثــال عوضا عن رمي
محصــول الطماطــم الفائــض يتم تحويله الــى معجون او عصيــر ،وداخل المعامل
المحلية والمصانع.
بناء الثقة
ان اقتنــاءك للمنتجــات الغذائيــة المحليــة بعد االنفتاح الذي حصل في االســواق
والعالمــات التجاريــة المتنوعة التي غزت الســوق يعد بمثابــة تحد كبير ،فالخبيرة
اوال من
في التسويق واالدارة واالكاديمية الدكـتورة سماء الزبيدي بينت انه ال بد ً
بنــاء ثقــة رصينــة ومتينــة بيــن المنتج والمســتهلك ،وذلــك يتحقق بطــرق متنوعة
ومنهــا عــرض عمليــة االنتــاج في مواقع التواصــل االجتماعي ،اذ تســتذكر الزبيدي
احد االعالنات التي قامت بها شركة متخصصة بصناعة االلبان ،فقد عرضت طرق
التصنيع والخط االنتاجي باكمله ،ما بعث االطمئنان في نفوس المســتهلكين من
تحقــق شــروط الصحــة والنظافة في عمليــة االنتاج ،وتحث الزبيدي المســتثمرين
فــي قطــاع الصناعــات الغذائيــة المحليــة علــى االلتــزام بمعيــار الشــفافية وعــرض
خطــوات االنتــاج امــام االفــراد كــي تشــجعهم علــى اســتهالك تلــك المنتجــات،
وتفضيلها على غيرها من المستورد.
بنى تحتية
يشــكو المســتهلك اليــوم مــن غالء اســعار المنتج المحلــي ،ويعــزو الباحثون ذلك
االمر الى اســباب متنوعة ،ويرى الباحث بالشــؤون االقتصادية الدكـتور ليث علي
أ�ن هنــاك اساســيات تعمــل علــى نجــاح الصناعــات الغذائيــة ،ومنهــا العمــل علــى
ترصيــن البنــى التحتيــة مثــل الكهرباء والطــرق وغيرهــا مــن االدوات المهمة التي
تحتاجها الصناعات وباالخص الغذائية ،فضال عن الدعم المصرفي الذي تحتاجه
تلــك الصناعــات علــى غــرار الكـثير مــن دول العالــم التي تمتلك مصــارف صناعية
واخرى زراعية ،فضال عن قطاعات مختلفة اخرى.
تقنيات حديثة
بينمــا يجــد الباحــث والخبير بالشــؤون الزراعيــة الدكـتور مهدي القيســي ان هناك
ضرورة ملحة الدخال التقنيات الحديثة في الصناعات الغذائية المحلية ،والعمل
باجــازات االســتيراد وفــرض الضرائــب على المنتجات المســتوردة ،وذلــك لتوفير
الحماية للمنتج المحلي.

الغش الصناعي
ال يخفــي الباحــث بالشــؤون االقتصاديــة الدكـتــور ليــث علــي أ�ن هنــاك عمليــات
غــش صناعــي ،فضــا عن ان هناك منتجات مســتوردة تغيب عنها شــروط الجودة
االصليــة ،فهنــاك بعــض التجار يفضلون اســتيراد منتجات منخفضــة الكلفة وعلى
خطرا على
حساب جودتها ،وهذا االمر ينطبق على المنتجات الغذائية ،ما يشكل ً
المستهلك وصحته العامة.
الموارد َّ
المائية
ازمــة الميــاه التــي رضخــت لهــا البــاد منــذ مــدة ليســت بالقصيــرة ،فرضــت علــى
الجميــع العمــل على تقنين المياه وعدم هدرها ،ويبين الباحث والخبير بالشــؤون
الزراعية الدكـتور مهدي القيسي ان عمليات التصنيع تحتاج الى استهالك كميات
ال يســتهان بها من المياه ،وفي ظل ازمة التغيرات المناخية واالحتباس الحراري
ال بد أ�ن تكون هناك دراسة رصينة وتقنيات حديثة في االستهالك ،لضمان نجاح
عملية التصنيع من دون هدر بالمياه.
أالمن الغذائي
االســتاذ واالكاديمــي المختــص بتكنولوجيــا وجــودة الغــذاء فــي جامعــة بغــداد
الدكـتور محمود عبدهللا جاسم اشار الى توفر االساسيات التي تحتاجها الصناعات
الغذائيــة ،ومنهــا الخبــرة واليــد العاملــة ،فضــا عــن رؤوس االمــوال القــادرة علــى
تشــغيل مصانع متميزة ،ويؤكد ضرورة تحقيق االمن الغذائي اســوة بدول العالم
المتقدمــة التــي تهتم بالصناعــات الغذائية وتعدها ركيزة مهمة من ركائز االقتصاد
مبينا ان هناك مساعي لوضع ستراتيجية وطنية لتحقيق االمن الغذائي.
الوطنيً ،
الر�ي
قادة أ
الت�ثير الذي يمارســه قادة
من
ـتفادة
ـ
س
اال
تتم
ما
غالبا
المتحضرة
ـات
ـ
ع
المجتم
فــي
أ
ً
الر�ي والشخصيات المجتمعية في حث افراد المجتمع على تبني قضايا مهمة لها
أ
أت�ثير في االقتصاد ،وهذا ما تقترحه االكاديمية الدكـتورة ســماء الزبيدي التي ترى
الر�ي والشــخصيات الفاعلة في تشــجيع الصناعــات الغذائية
ان االســتعانة بقــادة أ
ش�نها أ�ن تسهم باستعادتها لمكانتها وتصدر قائمة المستهلكين.
من أ

البطالة
تشــير الدراســات والتقارير الى ارتفاع نســب البطالة بشــكل الفت للنظر ،ما ينذر
بمشــكالت اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة ،وبمقــدور قطــاع الصناعــات الغذائيــة
امتصاص جزء بسيط منها.
ويوضــح االكاديمــي والمختــص بتكنولوجيــا وجــودة الغــذاء فــي جامعــة بغــداد
الدكـتــور محمود عبدهللا جاســم ان تفعيل هــذا القطاع الصناعي المهم والحيوي،
من شـ أـ�نه تشــغيل اعداد ال يســتهان بهــا من الخريجين والفنييــن ،فضال عن ذوي
الخبرة ومن لهم باع طويل في الصناعات الغذائية.
ثقافة ووعي
تثيــر العــروض التــي تقــام على المــواد والمنتجــات الغذائية في االســواق والمحال
مخــاوف عــدد مــن المســتهلكين ،فمــن المعــروف ان المنتــج الغذائــي ال يمكــن
اســتهالكه قبــل يوميــن مــن انتهــاء تاريــخ صالحيــة االنتــاج ،ولكــن مــا يحصل ان
ـواقا تتعمــد ادخــال هــذه المنتجــات وتعرضهــا للمواطن باســعار زهيدة
هنــاك اسـ ً
بالمقارنة مع مثيالتها ذات تاريخ الصالحية االطول.
ويحــذر الباحــث بالشــؤون االقتصاديــة الدكـتــور ليــث علــي مــن اســتهالك هــذه
المــواد ،حرصــا على ســامة الفرد وصحتــه العامة ،ومن وجهة نظــر علي فان هذه
الممارســات تحتــاج الــى ترســيخ الوعــي والثقافــة المجتمعيــة بطــرق االســتهالك
الغذائــي ،وحــث المواطــن على االبتعاد عن تلك المنتجــات ،بل من المفترض أ�ن
يلتزم بتاريخ انتهاء صالحية المنتج.
عالجات َّ
بيطرية
الباحــث والخبيــر بالشــؤون الزراعيــة الدكـتــور مهــدي القيســي ابــدى مخاوفــه من
بعض المنتجات الغذائية المستوردة التي قد تكون حاملة لبعض بقايا العالجات
البيطريــة والمبيــدات الحشــرية ،لهــذا يشــجع القيســي المنتج المحلي الــذي يعده
طازجا بالمقارنة مع المستورد الذي يحتوي على مواد حافظة ومجهولة المصدر.

الخميس
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األبرياء ّ
وترقب قوانين العفو الفاعلة!

جاسم الشمري
الصح ّيــة بحاجــة لمعالجــات ناجعــة
الظــروف غيــر ّ
ودقيقــة وعاجلــة ،للوصــول إ�لــى مرحلــة أالمــن
المجتمعـ ّـي والســام الحقيقـ ّـي ،وليــس الســام
ّ
الشكلي السقيم.
ّ
الجذرية ال تكــون بالكالم والخطابات
والمعالجــات
ّ
غيــر ُالمثمــرة ،و إ� ّنمــا بالقــرارات العمليــة القابلــة
للتطبيــق� ،و التــي ّ
تصر الحكومــة على تطبيقها على
أ
الرغم من التحديات.
ّ
العراقيــة المليئــة بالتناقضــات
وفــي ضــوء الحالــة
ّ
ّ
والتســقيط السياســي ،والهــدم المتعمــد والممنهــج
لمفهــوم الدولــة ،والــذي بــرز بوضــوح فــي الظلــم
القضائـ ّـي (الجبـ ّ
ـاري ،أ�و التوافقـ ّـي) وبالــذات مــع
إ
تغــول القــوى الشـ ّـريرة علــى القضــاء .ولهــذا كانــت
البــاد ،ومــا تــزال ،بحاجــة لقانون عفو عـ ّـام ينصف
المظلومين ،ويعيد ترتيب ال ّ
ولويات.
أ
وقبــل أ�ســبوعين طلــب منــي أ�حـ ّـد كــرام العــراق أ�ن
ّ
الملفات
ونظرا لتطــورات ّ
أ�كـتــب عن قانــون العفوً ،
ال ّ
منيــة والسياسـ ّـية آ�ثــرت أت�جيــل الموضــوع إ�لــى
أ
ّ
الحالي.
أالسبوع
ومــن تدابيــر القــدر أ� ّنــه ،وفــي يــوم الســبت الماضــي
ّ
ّ
القضائية ،والصادرة
للعــام بعض أالوامــر
ُســربت إ
بدايــة حزيران /يونيو  ،2021والتي تدعو إ�لى إ�عادة
ّ
المختصــة بتنفيذ
المركزيــة أالولــى
تشــكيل اللجنــة
ّ
ّ
قانون العفو العام رقم  27لســنة  ،2016وتشــكيل
لجنة ّ
قضائية للنظر بقبول طلبات إ�عادة المحاكمة.
وســبق للبرلمــان العراقـ ّـي أ�ن صـ ّـوت ،فــي نهايــة
آ�ب /أ�غســطس  ،2016علــى قانــون العفــو العـ ّـام

الــذي اســتثنى  13فئة مــن الجرائم ،منهــا :الجريمة
ال ّ
رهابيــة التــي نشـ أـ� عنهــا قتــل أ�و عاهــة مســتديمة،
إ
والمخدرات وغيرها.
بالبشر
جار
االت
وجرائم
ّ
ّ
أو�تصـ ّـور أ� ّن ســبب إ�عــادة تفعيــل القانــون الســابق
هــو نتيجــة ّ
طبيعيــة الســتمرار الخالفــات تحــت ّقبة
البرلمان بين الكـتل السياسـ ّـية الفاعلة ّ
لسن قانون
عفــو جديد ،والذي ُسـ ّـربت بعــض تفاصيله قبل عام
تقريبـ ًـا ،ولهــذا ّربمــا حاولــت الحكومــة القفــز علــى
الخالفــات ،والعمــل علــى إ�عــادة الــروح للقانــون
الســابق الــذي لــم يتـ ّـم تفعيلــه بالشــكل القانونـ ّـي
ّ
والصحي المطلوب.
إ� ّن توجــه الحكومة إلنعاش القانون الســابق خطوة
حجــم المناكـفــات السياسـ ّـية ،وتختصــر
يمكــن أ�ن ُت
الوقــت والجهـ ّـود لنهاء ملــف المعتقالت التي تضمّ
إ
ّ
عشرات آ�الف أالبرياء!
وســبق لحكومــة عــادل عبــد المهــدي أ�ن ّقدمــت
ّ
الجمهوريــة برهــم صالــح ّ
يتضمــن
مقترحــا لرئيــس
ّ
إ�قــرار قانــون العفــو الخــاص عــن الســجناء ،فــي
تفشــي فيروس
المتخــذة لمواجهة ْ ّ
إ�طــار إالجــراءات ّ
كورونا ،ويهدف المقترح لشــمول َ"من أ�كمل نصف
ّ
محكوميتــه أ�قـ ّـل مــن
مـ ّـدة محكوميتــه ،أ�و بقــي علــى
ســنة ،أ�و المحكــوم عليــه بمـ ّـدة ســنة أف�قـ ّـل" .وكمــا
هــو حــال ّ
بقيــة قوانين العفــو إف� ّن القانون ال يشــمل
المتهميــن بالجرائــم ال ّ
المتعلقة
رهابيــة ،والجرائــم
إ
ّ
ّ
ّ
الخارجي أ�و الداخلـ ّـي للبالد ،ومع ذلك إف� ّن
بالمــن
أ
يفعل بالقدر الكافي!
لم
القانون
ّ
وبغــض النظــر عــن كــون القانــون المرتقــب هــو
ّ
عام �و خــاص� ،ال � ّن ّ
المهم التركيز على
إ أ
قانــون عفــو أ

ّ
ـانية وال ّ
الضرورة النسـ ّ
والوطنية لمثل هذه
خالقية
إ
أ
وتقلل
الظلم،
ـات
ـ
ح
صف
بها
ـتطوى
ـ
س
التي
القوانيــن
ّ
الجريمــة ،وتوقــف التبعــات ،أ�و المحاكمــات بحـ ّـق
ّ
الكيدية!
أالبرياء ،ضحايا الدعاوى
ّ
ّ
والنساني المطلوب هو إ�نصاف
إ� ّن الواجب
الوطني إ
البريــاء وتخفيف العقوبــات عن ّ
المغرر بهم ،وعدم
أ
التهاون مع الخونة وال ّ
ّ
كل
من
بين
والمخر
ين
رهابي
إ
ّ
الطوائف!
ّ
كل أالحوال يفترض أ�ن تستند آ�لية العفو على:
وفي ّ
ّ
 إ�بعــاد القضــاء عــن ضغوطــات القــوى الشــريرة،وتوفيــر الحمايــة الكافيــة للقضاة ليقـ ّـرروا أ�حكامهم
بما يتفق مع ضمير ال ّ
نسانية وروح العدالة.
إ
ّ
 تكليــف فريــق مــن المحامين ،وعلى نفقــة الدولة،لتقديــم طلبــات إ�عــادة المحاكمة للســجناء الذين ال
يملكــون المــال الكافي لتوكيل المحامين للنظر في
قضاياهم.
 ضــرورة التركيــز على إ�نصاف الســجناء في القضاياّ
بالرهــاب ،وعــدم
المتعلقــة إ
الكيديــة وبالــذات تلــك ّ
منفذا
التالعب ،أ�و المتاجرة
بقوانين العفو وجعلها ً
سراق المال ّ
لتخليص ّ
العام وحيتان الفساد الماليّ
ّ
الخاصة!
إ
والداري من ذوي العالقات ّ
 تحديــد ســقف زمنـ ّـي لتنفيــذ قــرار العفو علــى أ�ن اليتجــاوز نهايــة هــذا العــام ،أو�ن يتـ ّـم اطــاق ســراح
ْ
ّ
ـورا ،وعدم إ�دخاله في ّدوامة
َمــن تثبت مظلوميته فـ ً
االبتزاز ّ
المالي داخل السجون.
ّ ّ
مجزيا
 تعويــض المظلومين تعويضـ ًـا معنويا ومالي ًا ًو إ�عادتهم إ�لى وظائفهم السابقة.
كل من
 -خلــق بيئــة آ�منة للمفرج عنهم ،ومحاســبة ّ

يحاول الطعن بانتمائهم للعراق.
ّ
حتى
ة،
الكيدي
القضايا
 محاســبة الذين شــاركوا فيّ
ننشــر العدالــة فــي المجتمــع وعــدم تركهــم يعبثــون
بحر ّية الناس وسمعتهم ّ
ّ
ووطنيتهم!
 مع ضرورة العفو ّّ
المجتمعي ونشر
العام للتعايش
ّ
ّ
تتمثل في
العدل الوطني ،فهنالك مصلحة حكومية ّ
ـتظة بالســجناء،
إ�نهــاء الضغــط علــى الســجون المك ّ
ّ
ّ
والمنية المطلوبة
والتخفيــف من التكاليف المالية أ
ألت�مين بقاء السجون في المنطقة آالمنة!
الــدول التــي ال يعيــش فيهــا إالنســان ّ
بحر ّيــة وســام
ونظــام يســري علــى الجميــع هــي غابــات ال تصلــح
ّ
البشري!
للعيش
ـد� بالعدالــة أل ّنهــا
نقطــة االنطــاق نحــو الغــد تبـ أ
ّ
ّ
ضروريــة لديمومــة التعايــش المجتمعــي ،والشــعور
باالنتمــاء للوطــن ،و إ�ال فـ إـ� ّن الظلــم هــو الهاويــة
السحيقة التي سيتهاوى فيها الظالم والمظلوم على
حد سواء!
ّ
ّ
أو�خيرا أ�نقل فقرة من رســالة نيلســون مانديال لثوار
الربيــع العربـ ّـي قــال فيها ":إ� ّن إ�قامــة العدل أ�صعب
بكـثيــر مــن هدم الظلــم ،فالهدم فعل سـ ّ
ـلبي والبناء
فعــل إ�يجابـ ّـي .و إ�حقــاق الحـ ّـق أ�صعــب بكـثيــر مــن
إ�بطــال الباطــل ،والنظــر إ�لــى المســتقبل والتعامــل
ّ
بواقعيــة أ�هــم بكـثير من الوقــوف عند تفاصيل
معــه
الماضي المرير"!
فمتــى نتعلــم النظــر للمســتقبل ،والســعي لنشــرّ
ّ
العدالة بين المواطنين؟
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نظــام التفاهــة ..قــراءة هادئــة فــي
مكونات الدولة المعاصرة

الد َبش
أ�حمد َ
يقــدم الكاتــب والباحــث الفلســطيني أ�حمــد الدبــش ،اليوم قراءة فــي كـتاب
للجابــة عــن
"نظــام التفاهــة" ،للكاتــب الكنــدي آ�الن دونــو ،فــي محاولــة إ
ســؤال "لمــاذا تتالشــى القيــم وتتهاوى بدل أ�ن تترســخ وتنمــو؟" وهي قراءة
تتكامل مع قراءة سابقة للكاتب والباحث المغربي بالل التليدي ،نشرناها
هنــا فــي "عربــي ،"21بعنوان "هــل آ�ل العالم إ�لى تحكــم التافهين على أر�س
مؤسساته؟".
مرحلة تاريخية غير مسبوقة
فــي العــام  ،2017أ�صــدر أالكاديمــي أ�الن دونــو (،)Alain Deneault
أ�ســتاذ الفلســفة فــي جامعــة كيبيــك الكنديــة ،كـتابــه "نظــام التفاهــة" (La
رواجا في كـثير من دول العالم
 )mediocratieباللغة الفرنسية ،وقد القى ً
ً
ومؤخرا صدرت النســخة العربية عن دار سؤال
بســبب أ�طروحاته الجريئة،
للنشر ـ بيروت (ط ،)2020 ،1ترجمة د .مشاعل عبد العزيز الهاجري.
ويت�لف من ُمقدمة،
يتكــون الكـتــاب من  368صفحة من القطع المتوســط ،أ
أو�ربعة فصول ،وخاتمة.
يــدور موضــوع الكـتــاب حول فكــرة محورية" :نحــن نعيش مرحلــة تاريخية
ً
تدريجيا ،إ�لى سيطرة التافهين على
غير مسبوقة ،تتعلق بسيادة نظام أ�دى،
جميــع مفاصــل نمــوذج الدولــة الحديثــة .بذلك ،وعبــر العالم ،يلحــظ المرء
ـودا غريبـ ًـا لقواعــد تتســم بالـ ّـرداءة واالنحطــاط المعيارييــن :فتدهــورت
صعـ ً
ّ
متطلبات الجودة العاليةُ ،وغيب أالداء الرفيعُ ،وهمشــت منظومات القيم،
المنحطــة ،أو�بعــد أالكـفاء ،وخلت الســاحة مــن التحديات،
وبــرزت أالذواق
ّ
فتسـ ّـيدت إ�ثــر ذلك شــريحة كاملة مــن التافهين والجاهلين وذوي البســاطة
ودائما تحت شــعارات
الفكرية ،وكل ذلك لخدمة أ�غراض الســوق بالنهاية،
ً
الديمقراطية والشعبوية والحرية الفردية والخيار الشخصي" (ص .)14 -13
تقــول الهاجــري" :كـفانــي المؤلــف مؤونــة �ن � ّدبــج كـتابــا ّ
مكرسـ ًـا لذلــك،
أ أ
ً
عوضــا عــن إ�عــادة اختــراع العجلــة ،أ�ن أ�كــون مترجمـ ًـا أ�مينـ ًـا ـ مــا
ومكننــيً ،
استطعت ـ ألفكار الكـتاب" (ص .)16
ّ
التافهــون موقع الســلطة"
فــي مقدمــة الكـتــاب يقــول أ�الن دونــو" ،لقــد تبــو أ� ِ
(ص  .)69ينــوه المؤلــف إ�لــى أ�ن "التافهيــن ال يجلســون خامليــن؛ إ�نهــم
يؤمنون أب�نهم يعرفون كيف يعملون بجهد" (ص  .)73لقد أ"�صبحوا جماعة
مســيطرة آالن( )...يتربعــون علــى قمــة المؤسســات" (ص  .)74فـ إـ�ن نظــام
التفاهة يقودنا إ�لى تســليم ملكة الحكم الســليم إ�لى نماذج اعتباطية ُمسوق
لهــا مــن قبــل الســلطة" (ص  .)78فالســلطة ُ"تعــرف بالكلمــات التي تشــعر
نحوهــا بالقــدر أالكبــر مــن الرعــب :االبتــكار ،التعــاون ،الجــدارة ،وااللتــزام.
يتبــع ذلــك أ�ن كل مــن ال ُيشــارك في هذا الفكر ُالم َدلس ســوف يواجه بالنبذ
والقصــاء ،وهــو أ�مر ســوف يتــم ،بطبيعة الحــال ،بطريقة مبتذلــة تقوم على
إ
والنكار ،والرفض" (ص .)85
لغاء،
إال
إ
يناقــش المؤلــف فــي الفصــل أالول ،وهــو" ،المعرفــة والخبــرة" ،مسـ أـ�لة
تســليع المعرفــة أالكاديميــة وبيعها للجهات الممولــة للجامعات .وينقل عن
الصحافي أالمريكي كريس هيدجيز ،قوله " :إ�ن أالكاديميين هم المسؤولون
عــن عللنــا االجتماعيــة" (ص  .)87إ�ن الجامعــة مــا عــادت اليــوم تبيــع نتائج
أ�بحاثهــا ،و إ�نمــا تبيــع عالمتهــا التجاريــة تحديـ ًـدا ،تلــك العالمــة  brandالتي
تختم بها التقارير ،التي تمتلك حقوقها التجارية
وبحســب المؤلف ،كانت المؤسســة أالكاديمية تشجع التفاهة" ،فاليوم ،ما
عاد الطلبة ُمســتهلكين للتدريس وللشــهادات ُالمقدمة في الحرم الجامعي؛
ـلعا .فالجامعــة تبيع ما تصنعــه منهم إ�لــى زبائنها
لقــد صــاروا هــم أ�نفســهم سـ ً
الجـ ُـدد ،وتحديـ ًـدا إ�لــى الشــركات وغيرهــا مــن المؤسســات ٌالممولــة لهــذه
ُ
الجامعــة" (ص  .)92ومــن هنــا ُ"يصبــح التفكيــر تافهـ ًـا( )...حينمــا ُيوظــف
لخدمــة االقتصــاد" (ص .)94ضمــن اقتصــاد كهــذا ،فـ إـ�ن الجامعــة مــا عادت
تحديدا ،تلك العالمة
اليوم تبيع نتائج أ�بحاثها ،و إ�نما تبيع عالمتها التجارية ً

 brandالتــي تختــم بهــا التقارير ،التــي تمتلك حقوقهــا التجارية" (ص .)97
لعقود آالن لجعل نفسها قابلة للتالعب من قبل
لقد "كانت الجامعة تعمل ٍ
استعداد لتمويلها" (ص .)101
طرف على
ٍ
أ�ي ٍ
يذهــب المؤلــف إ�لــى إ�ن "قواعــد الكـتابــة أالكاديميــة تنحــدر بالطلبــة الذيــن
ُيرغمون أ�نفســهم على االمتثال لها أ�ثناء وجودهم في الجامعة" (ص .)110
وينقــل المؤلــف عــن أ�ســتاذ علم النفس فــي جامعة هارفرد ،فســتيفن بنكر،
متعفنة" (ص .)111
قوله" :الكـتابة أالكاديمية هي كـتابة ّ
ويشــير الكاتــب إ�لــى "عــدم االهتمــام ،أ�و حتــى االحتقــار الــذي يستشــعره
الباحثــون  -كجماعــة مهنيــة  -تجــاه العامــة" (ص  .)113ويصــف المؤلــف
عالقة الطالب بالجامعة من خالل إالحالة إ�لى صورة شريك مؤذ في عالقة
"والن ،وقــد صــرت أ�سـ ًـيرا ،فلــن يمكنــك الفــرار مــن جملـ ٍـة من
مــا بالقــول :آ
غالبا ما يتكشــف
والتي
الجامعي،
البرنامج
ـن
ـ
م
جزءا
ـل
ـ
ث
تم
الخطــوات التــي
ً
مرتبطا بتمويــل متدن إ�لى درجة
ابتزازا
كونهــا أ�مــا طقــوس إ�ذالل عقيمــة ،أ�و
ً
ً
المجاعة" (ص .)150
في الفصل الثاني ،وهو" ،التجارة والتمويل" ،يشــير المؤلف إ�لى المســؤولية
المباشــرة للممارســات التجاريــة عن كـثيــر من أ�وجه االنحطــاط المجتمعي،
أالخالقــي التــي آ�لــت إ�ليهــا حياتنــا المعاصــرة ،والتــي أ�دت إ�لــى تمكــن نظــام
التفاهــة مــن مفاصــل هــذه الحيــاة .ويحدثنــا دونــو ،عــن التجــارة والتمويل،
ـاوال االقتصــاد ،وبحســب الكاتب"،البرامــج المصممــة لتثقيــف النــاس
ُمتنـ ً
يضا ،تقصد إ�لى منعنا من إ�دراك أ�ن هذا النظام
�
بدورها
هي،
االقتصاد
حول
أ ً
هــو فــي حالــة تامة من الفوضــى" (ص  .)180ينبه دونو إ�لــى أ�ن "الصناعيبن
شــمال أالمريكيين [حققوا] المشــروع المجنون سياسـ ًـيا المتمثل في تدمير
البنيــة أالساســية التصنعيــة للقــارة ،وذلــك حتى يعيدوا توطينــه في الصين
بالدرجــة أالولــى ،تاركين لشــعوبهم وظائف في مجــال الخدمات فقط" (ص
 .)193أ�ما نتيجة ذلك تتلخص بالهوس المالي ،واالقتصاد الجشع.
يولــى المؤلــف في الفصل الثالــث ،وهو" ،الثقافة والحضــارة" ،أ�همية كبرى
لموضوعــات الثقافــة ،ويلفــت أ�نظارنا إ�لى كونها صــارت أ�داة هامة في توطيد
أ�ركان نظــام التفاهــة كمــا يحيــط بنــا اليــوم .يقســم المؤلــف االقتصــاد إ�لــى"
االقتصــاد الروحانـ ّـي ،الــذي يجــد أ�صلــه فينــا كبشــر ( )...وهنــاك االقتصــاد
المـ ّ
ـادي ،الــذي يتكــون من الصفقــات التجارية ( )...هــذا الصنف أالخير من
االقتصــاد يتســبب في آت�كل حركــة وعواطف الصنــف أالول .ولكن ،بخالف
ّ
الروحاني هو الذي يكون له الدور الفعال عندما
مــا قــد ِيظن ،فـ إـ�ن االقتصاد
يتعلق أالمر بمراكمة أر�س المال" (ص .)247
فــي ســياق متصــل ،يتوقــف دونــو عنــد القضايــا المتعلقــة بالفــن ،ودورهــا

فــي نظــام التفاهــة الحاصلــة اليــوم" ،من خــال اختــراع فن جديــد للخيال
وتوســعته وتعزيــزه ،يصــل هــؤالء الفنانــون إ�لــى قناعــة مفادهــا أ�ن أ�ربــاح
الشــركة الثقافيــة التي "تشــارك فــي االقتصاد" هي مجدية أ�كـثــر من أ�فكارها
الجماليــة ،ذلــك أ�نــه أ� ًيا ما كانت هذه أالفكار ،إف�نها ســتكون مقبولة بالنهاية
من الجمهور ُالمستهدف من قبل حملة دعائية جيدة التصميم" (ص .)268
ويطلــق دونــو على هذا الفن "الفــن التخريبي المدعوم" (ص  .)289أ"�غلب
أ�نظمــة العالم البيئية ُمهددة ،لشــركات البترول اقتصاديات أ�شــبه ما تكون
بالمافيــا� ،قــوى مــن �يــة دولــة؛ إالنتــاج إال ّ
عالمي مصمـ ُّـم للتالعب بنـ ًـاء على
أ
أ
ـاس مــن التجارب العصبية؛ أالجنــاس الطبيعية تنقرض؛ هناك قارة من
أ�سـ ٍ
البالســتيك المرمـ ّـي تتشـ ّـكل آالن فــي المحيط الهــادئ؛ والتوتــرات تثور بال
هوادة في مناطق الصراع الجيوسياسي حول العالم"
يكــرس الكاتــب ،الفصــل الرابــع ،وهــو" ،الثــورة ،إ�نهــاء مــا يضــر بالصالــح
العــام" ،للحديــث عــن الثــورة" ،فالثــورة ـ التــي تعنــي إ�ســقاط المؤسســات
والســلطات التــي تدمــر الصالــح العــام بشــكل خطيــر وجعلهــا مــن الماضــي
ـدا ،حتــى ولــو كانت مجــرد مسـ أـ�لة تتعلق أب�شــياء مثل
ـ هــي مهمــة عاجلــة جـ ً
حمايــة أ�ي نظــام بيئي ما زال يمكنــه إالفالت من الدمار أالعمى الذي توقعه
والموال الطائلة ،وحمل متخذي القرار االقتصادي على
الصناعات الكبرى أ
إ�جــراء تغييــرات راديكاليــة على الطريقــة التي يفكرون بها فــي الباليين من
مجنونا يستشــعرونه في
النــاس الذيــن تــم إ�فقارهــم والذيــن يعانــون إ�قصـ ًـاء
ً
دمائهم" (ص  301ـ .)302
فــي ختــام حديــث دونــو ،يقــول :أ"�غلــب أ�نظمــة العالــم البيئيــة ُمهــددة،
لشــركات البتــرول اقتصاديات أ�شــبه مــا تكون بالمافيا ،أ�قــوى من أ�ية دولة؛
ُّ
ّ
ـاس مــن التجارب العصبية؛
بناء على أ�سـ ٍ
إالنتــاج إالعالمــي مصمم للتالعب ً
ّ
المرمي تتشـ ّـكل
أالجنــاس الطبيعيــة تنقــرض؛ هنــاك قــارة مــن البالســتيك
آالن فــي المحيــط الهــادئ؛ والتوتــرات تثــور بــا هــوادة في مناطــق الصراع
الجيوسياسي حول العالم" (ص .)363
ـوادة لخلــق
ـ
ه
ـا
ـ
ب
ـل
ـ
م
ع
"�
ـه؟!
ـ
ل
عم
ويتســاءل المؤلــف مــا الــذي يمكننــي
ٍ
أ
توليـ ٍـف مــن القضايــا الوجيهــة؛ التـ ِـق مــع آ�خريــن فــي تجمعات بخــاف تلك
الطائفيــة والشــللية؛ اسـ َـخر مــن أاليديولوجيات؛ اختــزل المصطلحات التي
تريــد البروباغنــدا كـتابتهــا فــي جوهر ذواتنــا ّ
ـات ّ
مجر ٍدة
وحولهــا إ�لى موضوعـ ٍ
َ
للتفكيــر؛ تجاوز أ�ســاليب الســيطرة التي تمارســها المنظمــات ،وحاول خلق
شب ُهنا" (ص .)365
بنى ُت ِ
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التايم :لماذا سمح فيسبوك لهندوس
متطرفين بنشر الكراهية ضد المسلمين
دار السالم /متابعة
نشــرت مجلة "تايم" أالمريكية تقريرا عن الكيفية التي ســمحت فيها شركة
"فيســبوك" لجماعــات هندوســية متطرفــة بالعمــل ونشــر التضليــل لعــدة
أ�شهر رغم أ�نها منعت صفحاتها الرئيسية.
ولــم تنتبــه الشــركة إ�لــى أ�ن الجماعــة مســتمرة فــي نشــر خطــاب الكراهيــة
والتضليل ضد مسلمي الهند إ�ال بعدما نبهتها المجلة لهذا.
وقالــت المجلــة إ�ن شــبكة مــن  30صفحــة مرتبطــة بمنظمــة "ســاناتان
سانتشــا" ولديهــا أ�كـثــر مــن  2.7مليــون معجــب ظلــت تعمــل حتــى قامــت
شركة التواصل االجتماعي العمالقة بتطهيرها في نيسان /إ�بريل.
ونشــرت الشــبكة خطــاب كراهيــة عــن المســلمين الهنــود بمــا فــي ذلــك
تصويرهــم كوحــوش خضــر أب�ظافــر طويلــة .وتســاءلت المجلــة عــن توســع
حضور "ساناتان سانتشا" على "فيسبوك" رغم منعها قائلة إ�نه يثير أ�سئلة
حول التزام الشــركة باســتئصال خطاب الكراهية والتحريض على العنف،
بما في ذلك السوق الهندي.
وفــي الوقــت الــذي تقــوم فيــه الحكومــات حــول العالــم بفــرض تنظيمــات
مشــددة علــى منصات التواصل االجتماعي فـ إـ�ن هذه الحالة قد تكون نافذة
لمعرفــة أ�ثر الضغط السياســي على الطــرق التي تقوم بها منصات التواصل
بمراقبة الجماعات المتطرفة.
ومــن مقرهــا فــي غــوا ،غــرب الهنــد تقــوم "ســاناتان سانتشــا" بنشــر تعاليــم
هندوســية مختلفــة ألتباعهــا منهــا أ�ن حربــا عالميــة ثالثــة ســتحدث وتحمــل
معها أ"�وقاتا عصيبة" ستنتهي بتحول الهند إ�لى دولة هندوسية.
وتعتبــر منظمــة "فريــدم هــاوس" أالمريكيــة مجموعــة "ســاناتان سانتشــا"
منظمة متطرفة .وفي عام  2011طالبت وحدة مكافحة إالرهاب في والية
ماهراشترا بمنع المجموعة لكن الحكومة لم تتحرك أ�بدا .واتهمت منذ ذلك
الوقــت بالتــورط فــي أ�ربــع جرائم قتــل منها جريمــة قتل الصحفيــة غاوري
النكيــش فــي عــام  2017والتي كانت ناقــدة للحكومة القومية الهندوســية.
ويقــول المحققــون فــي جريمــة قتلهــا إ�ن الجماعــة اســتلهمت االغتيــال من
كـتــاب نشــره عــام  1995مؤسســها جايانــت بالجــي اثافالي حيــث دعا جزء
"الثميــن" و"طالما ظل هؤالء آالثمون في
مــن الكـتــاب أ�تباعه إ�لى مواجهة آ
المجتمــع فلــن نعيش بســام" .وكان الضحايا في الحــاالت الثالث أالخرى
من المثقفين التقدميين.
وقالــت الحركــة فــي بيــان للمجلــة إ�ن المتهميــن بجرائــم القتــل هــم أ�بريــاء
وتــم جرهــم ،ورفض المتحدث باســمها صفــة التطرف أو�نها تقــوم بالترويج
للتضليل.
وكانت شركة "فيسبوك" قد منعت الصفحة الرئيسية لـ"ساناتان سانتشا"
فــي أ�يلــول /ســبتمبر  2020حيــث حذفــت  3صفحــات لديهــا 700.000
متابــع .ولــم تعلــن الشــركة عــن الحظــر ولكنهــا شــرحت قرارهــا لواحد من
مديري إ�حدى الصفحات والذي طاله المنع أ�يضا.
وفــي الرســالة إاللكـترونيــة لــه واطلعت عليهــا المجلة "ال نســمح بتهديدات
بالخريــن ودعــم جمعيــة عنف ونشــر محتويــات مبالغة
حقيقيــة كــي تضــر آ
علــى فيســبوك" .ولــم يكن المنع ســوى ضربة صغيرة لـ"ســاناتان سانتشــا"
نظــرا لحضورهــا الواســع علــى "فيســبوك" .فلــم يطــل المنــع صفحــات
بالضافــة لعــدد آ�خر مــن الصفحــات التي تبنت
صحيفــة الجماعــة ودكانهــا إ
رؤية الجماعة الهندوســية الشــقيقة لها وهي "جانجاغروتي ســاميتي" حيث
وب�كـثر مــن  2.7مليون متابع لها .وتشــترك
وصــل عــدد الصفحــات إ�لى  32أ
الصفحــات عــادة بنفــس المحتــوى ،بما فــي ذلك خطاب تضليلي يســتهدف
المســلمين وعادة ما يرتبط بالمواقع التي تشــرف عليها "ساناتان سانتشا".
وتمــت مشــاركة محتويات الشــبكة ومشــاهدتها أ�كـثر مــن  11.4مليون مرة
ما بين أ�يلول /ســبتمبر  2020إ�لى نيســان /إ�بريل  ،2021وهي بيانات من

"كراود تانغل" أالداة التحليلية التي تملكها شركة "فيسبوك".
وبعدما نبهت "تايم" فيســبوك عن الصفحات في نيســان /إ�بريل تم حذف
كل الصفحات عن منصات التواصل باستثناء  3صفحات .وقال المتحدث
باســم "فيســبوك"" :لقد عطلنا حســابات ســاناتان سانتشــا لخرقهــا معايير
مجتمــع التواصــل االجتماعــي" .و"نطبــق سياســتنا عالميــا ونقــوم بفرضهــا
بــدون أ�ي اعتبــار للرابطــة السياســية" .وقــال الصحفــي دارينــدرا جــا إ�ن
"ساناتان سانتشا" و"جانجاغروتي ساميتي" الهندوسية هما ذراعان لنفس
المنظمــة .وقــام جــا بمتابعة صفحــات المنظمتيــن لكـتابه "جيــوش الظل:
المنظمات الهامشية والجنود الراجلة لهيندوتفا".
ويعمــل فيهمــا نفــس الفريق ومــن نفس المكاتب في غــوا .وقامت المنظمة
بمالحقــة جــا قضائيــا بتهمــة التشــهير لكــن المحكمــة رفضــت القضية عام
 .2020أو�ضــاف جــا أ�ن "ســاناتان سانتشــا" هــي المنظمــة أالم فيمــا تعتبــر
منظمــة "جانجاغروتــي ســاميتي" الهندوســية المنظمــة التــي تعمــل مــن
خاللهــا .فهــي التــي تقــوم بتنفيــذ كل مــا تريــده منظمة "ســاناتان سانتشــا".
أو�كد متحدث باســم أالخيرة عدم عالقتهم بحركة "جانجاغروتي ســاميتي"،
أو�نها ال تملي عليها ما تعمل .ولكنه اعترف بوجود تقارب في وجهات النظر
والعمل من أ�جل هدف مشترك.
ورغــم عــدم ارتبــاط أ�ي منهــا بحــزب بهارتيــا جاناتــا الحاكــم إ�ال أ�ن معظــم
المنشــورات لهمــا تتســاوق مــع المشــروع القومــي للحــزب .وقبــل وصولــه
لرائســة الــوزراء عــام  2013عبــر نارينــدرا مــودي فــي مؤتمــر نظمتــه
"جانجاغروتــي ســاميتي" عــن اعتــزازه بالعمــل الــذي تقــوم بــه .وبعــد ثالثة
أ�عــوام دعــا نائــب عــن الحــزب الحاكم تي راجا ســينغ في نفــس المؤتمر إ�لى
التحــرك ضــد من يذبحون البقر ويخوضون جهاد الحب وتحويل الهندوس
عن دينهم بالخداع ،وهي إ�شــارات كلها عن المســلمين الهنود وتتوافق مع
مواقف الحزب الحاكم.
وعلــى المســتوى الدولــي فـ إـ�ن "فيســبوك" تؤكــد التزامهــا بمحاربــة خطــاب
الكراهيــة ومنــع الجماعــات التي تعلن عــن مهام عنف أ�و أ�نهــا متورطة فيه.
لكنهــا فــي حالة الهند تخشــى من تنفيــر القوميين الهندوس بشــكل يعرض
طموحاتهــا بمليــارات الــدوالرات هنــاك .وباتت الحكومــة معادية لمنصات
التواصل االجتماعي.
ففــي الصيــف الماضــي منعــت تطبيــق "تيك تــوك" الصيني بعــد المواجهة
معهــا .وطلبــت فــي نيســان /إ�بريــل مــن "فيســبوك" و"تويتــر" حــذف 50
منشــورا انتقــدت معالجتهــا لكوفيــد .19-وفــي أ�يــار /مايو داهمت الشــرطة
الهنديــة مكاتــب "تويتــر" فــي نيودلهــي بعدمــا أ�ضافــت الشــركة عــددا مــن
تحذيــرات التالعــب علــى منشــورات عــدد مــن قادة الحــزب الحاكــم .وثمن
عــدم االلتــزام واضــح :ففــي  26أ�يــار /مايــو أ�علــن عــن قوانيــن جديــدة تدعو
شركات التواصل االجتماعي إ�لى تعيين موظفين قد يواجهون االعتقال لو
لــم تلتــزم بالقوانيــن الهندية .وقال ضيا كيالي ،مدير مؤسســة "مينمونيك"
المتخصصــة بالحقــوق الرقميــة إ�ن "فيســبوك" عالقــة في وضــع صعب في
الهند .و"موقفهم كان االلتزام بما تقوله الحكومة قدر إالمكان للحفاظ على
مصالحهم التجارية".
وبعــد حظــر الشــركة جماعــة "ســاناتان سانتشــا" قامــت أالخيــرة مباشــرة
باتهــام "فيســبوك" بالمشــاعر المعاديــة للهندوس .ووصفتهــا أب�نها جزء من
"القوى المعادية التي تريد أ�ن تقمع أالصوات الهندوسية" .ودعا المتحدث
باســم المنظمة شــيتان رجهانز الحكومة الهندية للتحرك ضد "فيســبوك"
ألنهــا قامت وبطريقة تعســفية بتقييــد الحرية المضمونة بموجب الدســتور
الهنــدي .وقــال فــي رســالة إ�لــى المجلــة إ�ن منظمتــه تقدمــت بدعــوى ضــد
"فيسبوك" واتهمها أب�نها تحولت للقاضي والمحلفين ومنفذ الحكم.
وتقــول المجلــة إ�ن "ســاناتان سانتشــا" و"جانجاغروتــي ســاميتي" ظلتا منذ

ويقر� المنشورات والصحف ولكن
 1999منحصرتين بمن يزور موقعيهما أ
"تويتر" و"يوتيوب" و"مسينجر" منحتهما حضورا واسعا .لكن "فيسبوك"
كانــت المنصــة أالهم التي وســعت المعجبيــن بهما لمســتويات عالية .وفي
الغالــب ظلــت المنشــورات روحيــة وتتعلــق بالعبــادة الهندوســية ،إ�ال أ�ن
للسالم.
مراجعة المجلة للمنشورات المحذوفة كشفت عن نزعة كراهية إ
ويقــول روحيت تشــوبرا مؤلــف كـتاب "رشــترا الهندوســية االفتراضية" إ�ن
البنيــة لهــذه المواقــع قامــت على توفيــر المــواد الضرورية للعبادة مع نشــر
مقاالت سياســية توضح العنف لدى المســلمين .وتمت مشاركة صور تظهر
المســلمين كوحــوش خطيريــن بشــكل واســع علــى مواقــع الحركــة .ويــرى
راجهانز ،المتحدث باســمها أ�ن الصور ليســت متحيزة ألنها "تقدم الحقائق
كما هي" .وفي الوقت نفســه ابتعدت صفحات "جانجاغروتي ســاميتي" عن
للســام والتــي يمكــن اكـتشــافها بســهولة
التعليقــات الواضحــة المعاديــة إ
واســتبدلتها بصــورة مموهــة ولغــة مشــفرة .وال يذكــر فيهــا اســم إ�ســام أ�و
مسلمين ولكن يمكن استنباط العنف من اسم الشخص المتهم بالعنف.
ففي منشــور نشــر قبــل فترة وتمت مشــاركـته بين  1.4مليــون معجب ورد
فيــه اســم شــخص "جنيد" وهو اســم منتشــر بيــن المســلمين والــذي أ�خفى
دينه ليتزوج هندوسية والتي قامت عائلته كما زعم بتعذيبها .وتمت كـتابة
بالســام ،ولم يذكر اســم
جنيــد بحــرف أ�خضــر ،اللــون الــذي عــادة يرتبــط إ
عائلة الشخص ولكن أ�رفق الخبر بصورة لمسلم شرير بلحية وطاقية وفتاة
هندية تبكي.
والمنشــور هــو جــزء مــن نظرية مؤامرة منتشــرة بيــن الناشــطين الهندوس
حــول مــا يقولــون إ�نــه "جهــاد الحــب" والحملــة المزعومــة مــن المســلمين
لخداع الهندوسيات والزواج منهن ثم إ�جبارهن على اعتناق إالسالم.
وورد علــى موقــع الحركـتيــن إ�شــارات لـ"جهــاد كورونــا" وهي نظرية نشــرها
المتطرفون الهندوس في المراحل أالولى من انتشار فيروس كورونا وتزعم
أ�ن المسلمين ينشرون الفيروس لمهاجمة الهندوس.
ويقول كيالي ،الناشط في الحقوق الرقمية إ�ن موقف شركة "فيسبوك" من
القومية الهندوســية هو عمل الحد أالدنى ،فقد ســمح لحركة "جانجاغروتي
ساميتي" بالعمل بعد أ�شهر من منع شقيقتها .وهو ما يقترح أ�ن الهند تظل
نقطة مظلمة للشركة التي يبلغ حجم سوقها فيها  328مليون مستخدم.
وقال كيالي إ�ن الشركة قامت وبشكل مستمر بحذف كل الخطابات الناقدة
لحكومــة مــودي وســمحت بالخطــاب الخطيــر الصــادر عن المســؤولين في
السلطة.
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َ
لماذا غاب عنا التفكير ُّ
السن ِني؟

السنوسي محمد السنوسي
مــع أت�كيــد القـ آـر�ن الكريــم ،فــي أ�كـثــر مــن موضــع،
أ�هميـ َـة االنتبــاه إ�لــى ســنن هللا تعالــى ،واالعتبار بها؛
إف�ننا نالحظ ،للســف ،غياب “التفكير ُّ
الس َن ِني” في
أ
والصرار علــى مخالفته أك�ننــا أم�مورون
حياتنــا ،بــل إ
باجتنابه وليس بممارسته!
و�مــا “التفكيــر ُّ
السـ َـن ِني” الــذي نقصــده فــي هــذا
أ
المقــال ،فهــو االنطالق في الفهــم والنظر -ومن ثم،
وضعها
فــي العمل -مما توجبه الســنن إاللهيــة التي َ
ـرادا ومجتمعــات َوك ْو ًنــا،
هللا تعالــى فــي َخلقــه أ�فـ ً
والحياء ،ال
وج َعلهــا قوانيـ َـن
حاكمة لحركة الحيــاة أ
ً
َ
تبديل لها وال تحويل.
وهــذه الســنن أ�و القوانيــن قــد أ�شــار إ�ليهــا القـ آـر�ن
الكريــم -والســنة أ� ًيضــا -فــي أ�كـثــر مــن موضــع؛ فــي
ُ
للا َي ُنص ْر ُكـ ْـم َو ُي َث ِّب ْت
مثــل قولــه تعالــى :إ{�ن َت ُنصروا َّ َ
َّ
َ
َ
ْ
للا َ َأل ْغ ِل َبن أ� َنا و ُر ُس ِلي
أ� ْق َّ َد َام ُكم} ٌّ(محمدَ { ،)7 :كـ َتب َّ
ـة�{ ،)21ُ :نــا ل نضيعُ
للا َ ِقــوي َع ِز ٌيــز} (المجادلـ
إ َّ َ ُ ِ
ۚ إ�ن َّ َ
ْ
َّ
َ
للا َل
ُأ� ْجــر َمــن أ� ْح َسـ َـن َع َمـ ُ ًـا} (الكهــف ،)30 :إ{�ن َّ َ
ي َغ ِّيـ ُـر َمــا ِب َقـ ْـو ٍم َح َّتـ ٰـى ي َغ ِّيـ ُـروا َمــا ِب أ� ُنف ِسـ ِـه ْم} (الرعــد:
{َ ،)11و َل َت َن َاز ُعــوا َف َت ْف َشـ ُـلوا َو َت ْذ َهـ َـب ِر ُيح ُكـ ْـم}
َ ُ
للا َف َمــا َلـ ُـه ِمــن ُّم ْك ِر ٍم}
أ
(النفــال{ ،)46 :و َمــن ي ِهـ ِـن ْ َ َّ ُ
ْ
ّ
ِ
َ
ّ
اب
ت
ـ
ك
ال
ل
ه
�
ي
ن
ا
م
�
ب
س
ي
{ل
،)18
(الحج:
ي
ن
ا
م
�
ل
و
م
ك
َّ ُ ِ أ َ ِ ِ ُ َ َ أ َ ِ أ ْ ِ ْ ِ َ ِ
للا
ون َّ ِ
ـوءا ي ْجـ َـز ِبـ ِـه و َل َي ِجـ ْ َـد َل ُ ُه َ ِمــن ُد ِ
ۗ َ َمـ ًّـن َ َي ْع َمـ ْـل ً ُسـ ً
و ِليا و َل َن ِصيرا} (النســاء{ ،)123 :و َل ير ُّد َب أ� ُسَــنا َع ِن
ْال َقـ ْـو ِم ْال ُم ْج ِر ِميـ َـن} (يوســف{َ ،)110 :و إ�ن َت َت َو َّلـ ْـوا
َي ْس َت ْب ِد ْل َق ْو ًما َغ ْي َر ُك ْم ُث َّم َل َي ُك ُونوا أ� ْم َث َال ُكم} (محمد:
.)38
وحثنــا القـ آـر�ن الكريــم علــى االنتبــاه لهــذه الســنن،
أو�مرنــا ِب َو ْض ِعهــا موضــع االعتبــار والتنفيــذ ،فقــال
تعالــى{َ :قـ ْـد َخ َلـ ْـت ِمــن َق ْب ِل ُكـ ْـم ُسـ َـن ٌن َف ِسـ ُـيروا ِفــي
انظـ ُـروا َك ْيـ َـف َك َان َع ِاق َبـ ُـة ْال ُم َك ِّذ ِبيـ َـن} آ(�ل
ْ َأال ْر ِض َف
ُ
عمــران ،)137 :أ{� َف َلـ ْـم َي ِسـ ُـيروا ِفــي ْ َأال ْر ِض َف َي ُنظ ُروا
َ
ْ
ْ ْ َ
للا َع َل ْي ِه ْمۖ
ََكيـ َـف َك َان َع ِاقبـ ُـة َّال ِذيـ َـن ِمن َقب ِل ِهم ۚ َد َّمــر َّ ُ
و ِل ْل َك ِاف ِر َين أ� ْم َث ُال َها} (محمد.)10 :
ً
وحديثا -من ابن حزم
ومع أ�ن الفكر إالسالمي قديما ً
وابــن خلــدون إ�لى محمــد عبده ورشــيد رضا و مالك
بــن نبــي – قــد التفت إ�لى الســنن إاللهيــة أو�هميتها،
فـ إـ�ن هــذه الجهــود لــم تســتطع أ�ن تجـ ِّـذر “التفكيــر
ُّ
جهودا غير
السـ َـن ِني” في واقعنا ومجتمعاتناَ ،وب َد ْت ً
متراكمة ..ربما لن “التفكير ُّ
الس َن ِني” أي�تي في قلب
أ
معادلــة النهــوض الحضاري المطلوبــة إب�لحاح؛ وما
دمنا بعيدين عن تحقيق هذه المعادلة وشــرائطها،
فال غرو أ�ن تفصلنا الفواصل عن “التفكير السنني”،
ونكون غارقين فيما يخالفه!
ويكـفــي فــي هــذا الصــدد أ�ن نلفــت إ�لــى أ�ن الســيد
رشــيد رضــا دعــا إ�لــى إ�فــراد الســنن إاللهيــة ِب ِعلــم
مــن العلــوم ،كمــا حصــل مــع العلــوم التــي تفرعــت
َّ
هللا إ� َّي َانــا
عــن القـ آـر�ن والســنة؛ فقــال :إ“�ن إ� ْر َشـ َـاد ِ
َّ
ُ
وج ُب َع َل ْي َنــا أ� ْن َن ْج َع َل
إ� َلــى أ�ن َلـ ُـه ِفــي َخ ْل ِق ِه ُسـ َـن ًنا ،ي ِ

ً
ُّ
ـوم ْال ُم َد َّو َنـ ِـة؛ ِل َن ْسـ َـت ِد َيم
َهـ ِـذ ِه السـ َـن َن ِع ْلمــا ِمـ َ َـن ْال ُ ْع ُلـ ِ
َ
َمــا ِف َيهــا ِمـ َـن ْال ِه َد َايـ ِـة و ْال َمو ِع َظـ ِـة َع َلــى أ� ْك َمـ ِـل و ْجـ ٍـه؛
ـون ِف َيها َق ْو ٌم
َف َي ِجـ ُـب َع َلــى ْ ُأال َّم ِة ِفــي َم ْج ُم ِوع َها أ� ْن َي ُكـ
َ
هللا ِفــي َخ ْل ِقـ ِـه َك َمــا َف َع ُلوا ِفــي َغ ْي ِر
ُي َب ِّي ُنـ
ـون َل َهــا ُسـ َـن َن ِ
َ
هــذا العلــم مــن العلـ َ
ـون َّال ِتــي أ� ْر َشـ َـد إ� َل ْي َهــا
ـوم و َّ ْال ُف ُنـ ِ
َ َ ْ ُْ ِ ْ ِ ِ َ ْ ُ َُ ِ
ـال و َقـ ْـد َبي َن َهــا ْال ُع َل َمـ ُـاء ِب َّالت ْف ِصيـ ِـل
ال ْجمـ
ْال ُقــر آ�ن ْ ِب ْ ِإ
ـاد َه ،ك ِالت ْوحيد َ
ـول َو ْال ِف ْق ِهَ .و ْال ِع ْل ُم
ـ
ص
ال
و
َع َم ًل ِب إ�ر َشـ ِ ِ َ َّ ْ ِ ِ ّ ْ ُأ ُ ِ
َ
َ
ـوم و أ� ْن َف ِع َهــا… و َل َك
ِب ُسـ َـن ِن ِ
هللا َت َع َالـَـى ِمُّــن أ� َهـ ِـم ْ َّال ُع ُلـ ْ ِ
َ
أ� ْن ُت َسـ ِّـم َي ُه ِ(ع ْلم الس َن ِن ْ ِإال َل ِهي ِة) أ�و ِ(ع ْلم ِال ْج ِت َم ِاع)
� ْو (علـ َـم الس َياسـ ِـة الد ِين َّيـ ِـة)”([َّ .)]1
وبين رحمه هللا
أ ِ ْ ِّ َ ِّ
أ�ن َ“فا ِئـ َـدة َهـ َـذا ْال ِع ْلـ ِـم ِفي ْ ُأال َم ِمَ ،كـ َفا ِئـ َـد ِة ِع ْل ِم َّالن ْح ِو
َو ْال َب َي ِان ِفي ِح ْف ِظ ُّالل َغ ِة”([.)2
والســنن إاللهيــة فــي االجتماع البشــري تعنــي ،كما
يقــول صاحب المنار :أ� َّن أ� ْم َر ْال َب َشـ ِـر ِفــي ْاج ِت َم ِاع ِه ْم،
َو َمــا َي ْعـ ِـر ُض ِفيـ ِـه ِمـ ْـن ُم َص َار َعـ ِـة ْال َحـ ِّـق ِل ْل َب ِاطـ ِـلَ ،و َما
َ ُ
َ ُ َ
َ
السـ َـي َاد ِة
َي ْتبــع َذ ِلـ َـك ِمـ َـن ْال َحـ ْـر ِب و ِّالنـ َـز ِال و ْالم ْل ِك و ِّ
َو َغ ْيـ ِـر َذ ِلـ َـك؛ َقـ ْـد َجـ َـرى َع َلــى ُطـ ُـر ٍق َق ِو َيمـ ٍـة َو َق َو ِاعـ َـد
َث ِاب َتـ ٍـة ْاق َت َض َاهــا ِّالن َظـ ُـام ْال َعـ ّـام َُ ،و َل ْي َس ْ َأال ْمـ ُـر أ� ُن ًفا َك َما
َي ْز ُعـ ُـم ْال َق َد ِر َّيـ ُـةَ ،و َل َت َح ُّك ًمــا َو ْاسـ ِـت ْب َد ًادا َك َمــا َي َت َو َّهـ ُـم
ْال َح ْش ِو َّي ُة([.)3
ـارة إ�لــى مــا يخالــف “التفكيــر
و إ�ذا أ�ردنــا مجــرد إ�شـ ٍ
الســنني” ،فيمكــن أ�ن نذكــر“ :الالتفكيــر” ،أ�ي
إ�همــال العقــل وازدراءه مــن أالســاس ..أ�و “التفكير
العشــوائي”؛ غيــر المنضبــط بقواعــد العقــل
واالجتمــاع والعمــران ..أ�و “التفكيــر العاطفــي”؛
القائــم علــى الرغبــة والميل ..أ�و نشــير إ�لــى غير ذلك
ممــا ال يســتند علــى حجــة واضحــة ،وال َي ْعتبــر ُبسـ َّـن ٍة
ماضية ،وال يقوم على َف ْهم سليم للحقائق والوقائع،
وال يمــد البصــر خارج ِضيق حــدود الزمان والمكان
الراهنين.
عنوانا ،وهو :لماذا
اتخذناه
الذي
السؤال
جابة
أو�ما إ�
ً
ُّ
غــاب عنــا “التفكير السـ َـن ِني”؟ فيمكن أ�ن نشــير إ�لى
عــدة أ�مــور أ�ســهمت في هــذا الغيــاب ،أو�ورثتنا حالة
من التخبط والتراجع الحضاري ..ومنها:
عدم االهتمام بالتاريخ
فظننــا أ�نــه ِعلم على هامش مجــاالت المعرفة ،بينما
َ
هو يقع في القلب منها“َ .ف َث َل َث ُة أ� ْر َب ِاع ْال ُق ْر آ� ِن َت ْق ِر ًيبا
َق َصـ ٌـصَ ،و َت ْو ِجيـ ٌـه ِل ْ َأل ْن َظـ ِـار إ� َلــى ِال ْع ِت َبـ ِـار ِب أ� ْحـ َـو ِال
ْ ُأال َم ِمِ ،في ُكـ ْف ِر ِه ْم َو إ� َيما ِن ِه ْمَ ،و َش َق َاو ِت ِه ْم َو َس َع َاد ِت ِه ْم،
ـان َك ْال َم ُثـ َـا ِت َو ْال َو َقا ِئـ ِـع.
َو َل َشـ ْـي َء َي ْهـ ِـدي ْ ِإال ْن َسـ
َ
َفـ إـ� َذا ْام َت َث ْل َنــا ْ َأال ْمـ َـر َو ْ ِإال ْر َشـ َـادَ ،و َن َظ ْر َنــا ِفــي أ� ْحـ َـو ِال
المــم َّ
اب ِع ْل ِم ِهـ ْـم َو َج ْه ِل ِهـ ْـمَ ،و ُق َّو ِت ِه ْم
الســا ِل َف ِةَ ،و أ� ْسـ َـب
ِ
ْ ُأ َ ِ
ّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
َو َض ْع ِف ِهــم ،و ِع ِز ِهــم و ُذ ِّل ِهــم ،و َغيـ ِـر َذ ِل َك ِممــا َي ْع ِر ُض
وسَــنا َي ْح ِم ُل َنا َع َلى
ِل ْ ُأل َم ِم – َك َان ِل َه َذا َّالن َظ ِر أ� َث ٌر ِفي ُن ُف ِ
ُح ْسـ ِـن ْ ُأال ْس َو ِة َو ِال ْق ِت َد ِاء ِب أ� ْخ َب ِار ِت ْل َك ْ ُأال َم ِم ِف َيما َك َان
ْ َ
َ
سـ َـب َب َّ
ـاب َما
َ
السـ َـع َاد ِة و َ َّالت َم ُّكـ ِـن ِفــي ْ َأ َالر ِض ،و ْ َاج ِت َنـ ْ ِ
كان سـ َـب َ
الد َمـ ِـار .و ِمــن ُه َنــا
و
ك
ـا
ـ
ه
ال
و
�
ة
او
ـق
ـ
الش
ب
َ َ َ
َّ َ ِ أ ِ ْ َ َ ِ َّ
َي ْن َج ِلي ِل ْل َع ِاق ِل َش أ� ُن ِع ْل ِم َّالت ِار ِيخ َو َما ِف ِيه ِم َن ْال َف َوا ِئ ِد
َو َّالث َم َر ِات”([.)4
سننا
قصصا ال ً
التعامل مع التاريخ باعتباره ً

وتلــك آ�فة أ�خر تصيب َف ْهمنــا للتاريخ؛ فنظنه مجرد
حكايــات تـ َ
وقصصــا ُت َتناقــل ،وليــس ُسـ ًـننا
ـروى،
ُ
ً
ستنبط! ولهذا قرر ابن خلدون أ�ن
ت
وقوانين
َت ِهدي،
ُ َ
المســتقبل شبيه بالماضي ،أ�و أ�ن الماضي يتكرر في
المستقبل -طبعا تك ُّر َر ُّ
والعبر ،ال أالشخاص
الس ِنن ِ
ً ََ
بالتــي من الماء
والحــداث؛ فقــال“ :الماضي أ�شــبه آ
أ
بالماء”([.)5
والتاريــخ ،كمــا يوضــح ابــن خلــدون ،له (ظاهــر) :ال
ّ
والســوابق
والدولّ ،
يزيــد علــى أ�نــه أ�خبار عن أاليــام ّ
مــن القــرون أالول ..ولــه (باطن) :يحتــوي على نظر
وتحقيــق ،وتعليل للكائنــات ومبادئها دقيق ،وعلم
ّ
بكيفيــات الوقائــع أو�ســبابها عميــق([ .)]6لكــن
يبــدو أ�ننــا نستســهل االنشــغال بظاهــر التاريخ ،عن
الغوص في باطنه؛ أ�ي سننه وقوانينه!
للق َدر
الفهم الخاطئ َ
ْ
ً
كراهــا -كمــا أ�لمــح رشــيد
فمــن يفهــم القــدر َجبــرا و إ� ً
رضا ،فيما سبق -لن يلتفت لما أ�ودعه هللا تعالى في
والخلق من ســنن ،ولن يضع إ�رادة إالنســان
الكون َ
موضعهــا الالئــق مــن معــادالت التغييــر ..وفــي هذا
للنســان مــن ناحيــة ،وفهم خاطئ لســنن هللا
ظلــم إ
تعالى من ناحية أ�خرى.
فلو كان إالنســان معدوم الحيلة ،ومسلوب إالرادة؛
لمــا كان ثمــة معنـ ًـى لتكليفــه إب�قامــة العبــادة،
وبعمــارة الكــون ،وبالســير في أالرض! أ�مــا وقد وقع
ـاك إالنســان لحرية
التكليــف بهــذا ،إف�نــه يعني امتـ َ
والعــراض؛ ألن الدنيــا
الفعــل والتــرك ،وااللتــزام إ
دار اختبــار؛ وال اختبــار مــع إالكراه ..ثــم آالخرة دار
حساب وجزاء.
ً
صحيحا ،ونعيد االعتبار
فينبغي أ�ن نفهم القدر فهما
ً
لموضع إالرادة إالنســانية أ�مام التدبير إاللهي ..دون
أ�ن ينحــرف بنــا الفهــم إ�لــى تصــور أ�ن في الكــون َمن

يشــذ عــن قــدرة هللا تعالــى وســلطانه ..و إ�نمــا حريــة
إالنسان هي مما أ�راده هللا تعالى لخلقه في الدنيا.
الركون للراحة والدعة
“الفهــم الســنني” يوجــب علينــا العمــل والجــد
بالســباب وعدم التقصيــر فيها،
والخــذ أ
والمثابــرة ،أ
وبــذل الوســع واســتفراغ الجهد ..هكــذا كانت حياة
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وهــو َّ
المؤيــد مــن هللا
تعالــى بالوحــي وبالمالئكــة ،ولــو شــاء هللا لخــرق له
السنن!
لكــن هللا تعالــى أ�راد مــن ســيرة نبيه صلــى هللا عليه
وســلم �ن تكــون ً
نموذجــا ًّ
عمليــا لمــن ســيعقبها من
أ
أ�جيــال؛ فجــاءت ســيرته العطــرة علــى وفق الســنن
إاللهية المبثوثة في الكون وفي االجتماع البشري..
حتــى إ�ذا مــا خولفت هذه الســنن ،وقعــت الهزيمة،
ولــم يشــفع للمســلمين وجــود النبــي صلــى هللا عليه
ً
انتصارا
وســلم بيــن ظهرانيهم! بــل كانت هزيمتهــم
للنبي صلى هللا عليه وسلم؛ إ�ذ َّدلت على أ�ن مخالفة
موجبة للهزيمة.
أ�مره ِ
ولهــذا فمن يرغبون في الركــون للراحة والدعة ،لن
يشــغلوا أ�نفســهم بالســنن إاللهية وما تســتوجبه من
عمل حثيث ،وجهد متواصل ،وتخطيط محكم! بل
ـوم ُم َّدعيــن توكلهم علــى هللا ،وما هم
ســيخلدون للنـ ِ
إ�ال متواكلون!
---------------------------------------------([ )]1تفسير المنار.115 ،114 /4 ،
([ )]2المصدر نفسه.96 /8 ،
([ )]3المصدر نفسه.115 /4 ،
([ )]4المصدر نفسه.56 /1 ،
([ )]5مقدمة ابن خلدون.292 /1 ،
([ )]6المصدر نفسه.282 /1 ،
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كيف أكون صديقة البنتي المراهقة؟!
تس�ل:
كـتبت احدى أالمهات أ
أ�رجــو منكم تعريفــي كيف أ�كون صديقة لبناتي؛
ألنــي ال أ�جيد الكالم ونوع الحوار ،طول الوقت
صامتــة معهــن ،أو�شــعر أب�نــي مخنوقــة؛ فمــاذا
أ�فعل؟!
• تجيــب عليهــا الدكـتــور منــال يوســف محــرم-
استشاري نفسي أو�سري:
يا أ�م المراهقة..
عليــك االنتبــاه قبــل دخــول ابنتــك للمراهقــة
ً
اليك
بسنة تقريبا وعلى أ�ي حال مهمة وبسيطة ِ
عدة خطوات:
-1هديــة مخبـ أـ�ة وســط مالبســها ,أ�و مالبــس
جديــدة موضوعــة بداخــل دوالبهــا ,تلــك الهدية
لن تنساها.
-2طبعــي قبلــة علــى خدهــا ،ينشــر بجســمها
حساسا بالسعادة ,واعلمي أ�نها سوف تحس بها
إ� ً
يوما حتى و إ�ن كانت مغمضة العينين.
ً
-3ال تحرميهــا مــن أ�حضانــك ,فبيــن كل فتــرة
وفتــرة احضنيهــا بقــوة ,عند ســماع خبر ســعيد,
أ�و قدمــت لــك شـ ًـيئ جديـ ًـدا ،أف�عيديهــا لمنبــع
سعادتها.
-4عالجــي أ�خطاءهــا بالبحــث عــن المســببات ال
بنقــد أالفعال ,فعندما تجديــن عليها أ�ي تصرف
ال يعجبــك ,ابحثــي عن مصدر هــذا الفعل ,ومن
أ�يــن تلقتــه؟ وما دوافعه؟ فقد يكون خلفه أ�مور
أ�عظم تحتاج إ�لى إ�عادة بناء وتصحيح.
-5تقربي من صديقاتها ,واسـ أـ�لي عنهن ,وحاولي
أ�ن تجلســي معهــن ,أو�ن أي�تيــن لبيــت ابنتــك،
فذلك يبني بينكم جسور محبة وثقة أو�لفة.
-6اتفقــي مــع مدرســتها أ�ن تقــدم لهــا جائــزة
مدفوعــة مــن قبلــك ,إ�ذا تفوقت فــي أ�ي عمل أ�و
أ�ي جهد مدرسي.
-7حافظــي علــى زيارتهــا فــي مدرســتها ,وقابليها
أ�مام مدرســاتها ومديرتها ,أو�ظهري مدى فخرك
بهــا أ�مامهم ومدى تســاعدها معــك في بيتك ,ثم
انفــردي أب�عضاء التدريس واسـ أـ�ليهم عن كل ما
يخصها من سلوك وتجاوب وتعاون.
-8عالــم الفتيات المدرســي مليء أب�شــياء كـثيرة
وعجيبــة ,فهنــاك التفاخر والتنافــس والمظاهر,
كيــف تجعليــن فتاتــك تعيــش وســط تلــك
أالجــواء وال أتت�ثر بالســيئ منها .هــذا يتطلب أ�ن
تكونــي مطلعــة علــى ما يحــدث في الســاحة من
تلــك المظاهــر ,فـ إـ�ذ لم تكونــي مدرســة مطلعة,
فيجب أ�ن تسـ أـ�لي القريبات من المدرســات عن
حــال الطالبــات ,ومــا الــذي يجــذب اهتمامهن؟
وكيــف أيت�ثــر أالخريــات ببعض من يــروج لتلك

المظاهــر؟ ,وكيــف الحلــول التــي يعمــل بها في
الم�زق؟
المدراس للخرج من تلك آ
-9مــن أالشــياء التــي يجــب أ�ن تزرع فــي نفوس
الفتيــات أ�ن العالــم مــن حولنــا يعــج بالحســن
والســيئ ,أو�ن إالنســان الموفق هو الذي يحافظ
علــى دينــه وعاداتــه وتقاليــده بــدون أ�ن يكــون
عرضــة لــكل صيحــة أ�و صرخــة تؤثــر عليــه ,أو�ن
فهما لتلك أالشياء السيئة والحسنة
أ�كـثر الناس ً
هــم الذيــن عركـتهــم الحيــاة ولهــم تجــارب فيها,
أو�حرص الناس على مصالح أ�بنائهم هم آ�باؤهم؛
لذا فعندما تواجهنا بعض الشكوك أ�و الخيارات
التي يصعب علينا أ�ن نميز الحق والباطل فيها,
فيجــب أ�ن نعــود إ�لــى مــن هم عون لنــا بعد هللا,
والمهــات والمقربون مــن أالخوات
وهــم آالبــاء أ
والخوان والصالحين.
إ
-10تعريــف الفتيات بالحالل والحرام ,ثم زرع
الرقابــة الذاتية(الضميــر) فــي نفــوس الفتيــات
يحــرك فــي نفوســهن الخــوف مــن هللا فــي كل
والب قد
فالم قــد تغفل ,أ
وقــت وفــي كل حين ,أ
والخ قــد يلهــو ,ولكــن يبقــى الســميع
ينشــغل ,أ
العليــم البصيــر هــو الرقيــب علــى كل شــيء هللا
سبحانه وتعالى.
 -11إ�ن كانت فتاتك تملك جهاز جوال ,فرسالة
حــب ترســلينها لها تنعــش قلبها ,وتنيــر بصرها,

وتشــعرها بقــدر المحبــة التــي تجمعــك بهــا,
مفاج�ة بين كل فترة وفترة.
فاجعليها أ
 -12إ�ن علمــت أ�ي نشــيد تفضــل فاجعلــي نغمة
االتصال القادمة منها هي بنشيدها المفضلة.
-13غــزو الروايــات يحــط رحالــه بيــن الفتيــات,
فيغــري الصغيــرة بعيــش المغامــرة ,ويشــعر
الغافلــة بـ أـ�ن الجميــع لهــم نفــس تلــك الحكاية,
ويحــرك القلوب إ�لى اتجاهــات عدة ,ويلهيها عن
أ�فضل شيء له معدة ,لذا فيجب أ�ن تصل يدك
إ�لــى قلبهــا قبــل أ�ن تصلها أ�يدي كـتــاب الروايات
الماجنــة أ�و الخياليــة غيــر المحافظــة ,فادفعــي
إ�ليهــا بقصــص الســيرة ,والروايــات إالســامية
والعالميــة العفيفــة ,والمجــات الدوريــة أ�و
العلمية المفيدة.
-14اجعلي كل شــيء تريدين إ�يصالها لها أو�نت
ال تعرفيــن مقــدار الميــول لــه اجعلي معه شـ ًـيئ
فمثال إ�ذا كنــت ال تعرفين
تضمنيــن أ�نهــا تحبــهً ,
مقــدار حبهــا ألشــرطة أالناشــيد ومتيقنــة لحبهــا
للهدايــا من الســاعات ,فادفعي لها بهدية مكونة
من ساعة ومعها أ�شرطة ,فتلك الهدية المحبوبة
ســوف تقرب إ�ليها أالخرى التي ال تعلمين مدى
حبها لها ..وهكذا.
-15الحيــاة ليســت قائمــة علــى الترفيــه فقــط,
كيف نصل بهم لهذه القناعة والعالم من حولها

يعج بطلبات الترفيه ويتفننون بذلك وباقتنائه,
وجود المراكز التي تعتمد على التعليم بالترفيه
قــد فــك أ�زمــة ,أو�وجــد بديـ ًـا يمكــن أ�ن يســتفاد
منه؛ لذا رتبوا زيارة لمثل هذه المراكز.
-16دخــول النــت فتــح للعلــم ,وانفتــاح علــى
العالــم ,وتوســيع للمــدارك والمعــارف ,ولكــن
كيــف الرقابــة علــى مــن هم فــي ســن المراهقة؟
والمهــات ,و مصدر
هــذه مشــكلة يعيشــها آالباء أ
المشــكلة أ�ن النــت مليئــة بالصالــح والطالــح,
فكيــف لفتــاة غضــة الغصــن تتفتــح عينيهــا على
هــذا العالــم؟! وكيــف لعقلهــا الــذي غــادر قبــل
فتــرة قليلــة مراحــل الطفولة ويســقط فــي عالم
بالمهات
غريــب مثــل هذا العالــم؟! فهنا يجــدر أ
أ�ن تشــارك ابنتهــا عالمهــا النــت ,وتعيــش معهــا
رغبتهــا و إ�ن كانــت ال تتماشــى مــع هواياتهــا,
فتطلــب منهــا أ�ن تشــترك لهــا باســم معــرف
لمنتداها ,أ�وموقعها المفضل وتشارك بقوة أو�ن
تتناقــش مع صغيرتها أب�مــور موقعهما المحبب,
أو�ن تعيــش معهــا كعضــوة فاعلــة ,فتشــارك مع
صغيرتهــا همومهــا المرحليــة ,ومــن الحلــول
كذلك أ�ن يشــارك البيت في خطوط النت التي
تتفحص المواقع ,و تحجب ما يخالف.
وبالتوفيق.

14

تحقيقات وحوارات

الخميس

العدد  7 /1585ذو القعدة  1442هـ 17 /حزيران  2021م

بعد أن عرفنا كثيرًا من مخاطره ماذا
تعلمنا من (كوفيد)19 -؟

دار السالم /بغداد /متابعة
تغمــر اجــواء الســعادة اســرة ابــي علــي بعــد أ�ن كانــت حياتهــم خاليــة
ـادرا ما
مــن الفــرح ومليئــة بالخالفــات بســبب انشــغالهم بالعمــل ،ونـ ً
يجتمعــون ،ولكــن بعــد انتشــار وبــاء كورونا الــذي على اثــره تم فرض
الحجــر الصحــي اصبحــوا يقضــون اغلــب وقتهــم معـ ًـا وهــم يتبادلــون
االحاديــث واصــوات ضحكاتهم تغزو المكان ،فاســرة ابي علي واحدة
من مائت االسر التي اسهم وباء كورونا في توطيد العالقة بينها.
تناغما مما
وعلــى الرغــم مــن مخاطــر الوبــاء ،اال انه جعل االســر اكـثــر ً
ســبق ،واتــاح الفــرص للكـثيــر من االفراد ليمارســوا االنشــطة التي لم
فضال عن انه شجع
يتمكنوا من ممارســتها بســبب انشغالهم بالعملً ،
والم�كــوالت الصحيــة ،وخصوصا تلك
الكـثيــر علــى االهتمــام بالصحة أ
فضال عن أت�ثيره في انخفاض مستوى التلوث
التي تصنع في المنازلً ،
بعد فرض الحظر على حركة السيارات والطائرات.
التفاهم واالنسجام
ـثيرا
وقال ابو علي ( 45عاما) واالبتسامة ترتسم على محياه« :ندمت ك ً
بعيدا عن اسرتي ،فوجودي معهم جعلني اشعر
على انشغالي بالعمل ً
بســعادة لم اشــعر بها من قبل ،ففي الســابق كانت هناك فجوة بيني
وبيــن ابنائــي ،ولكــن بعــد تقربــي منهــم ومشــاركـتي معهــم فــي اللعب
وممارسة هواياتهم تالشت هذه الفجوة».
عاما) فله حكاية اخرى اذ قال« :خالل فترة الحجر
اما ابو محمد (ً 50
الصحــي الــذي فرضتــه الحكومــة للحد من انتشــار فيــروس كوفيد 19
قمــت باســتغالل وقتــي أبت�هيل وترتيب الحديقــة ،وزرعت فيها انواعا
مختلفة من الزهور التي احبها بعد أ�ن كانت اشــبه بالمكان المهجور،

فاصبحنا انا واسرتي نقضي فيها اغلب الوقت».
االستمتاع بالوقت
عاما) مع زوجها بعد فرض الحجر
واعتــادت الشــابة جمانة كريــم (ً 35
الصحــي علــى عمــل انــواع مختلفة مــن المعجنــات والكيــك ،اذ تقول
جمانة« :زوجي يحب عمل المعجنات ،ولكن بســبب التزامه بالعمل
لــم يكــن لديــه الوقت الكافي لذلــك ،اذ يخرج من الصبــاح الباكر وال
يعود اال في المساء وهو متعب».
مبينــة «ولكونــي اعمــل ايضـ ًـا وعنــد عودتــي مــن العمــل اقــوم باعمــال
المنزل ومراجعة الواجبات المدرســية الوالدي فلم يكن لدي الوقت
لعمل المعجنات بسبب كـثرة الضغوط واالعمال المنزلية».
انخفاض تكاليف الزفاف
يحتفــل الشــاب محمــد مرتضــى وســط االجــواء االســرية بحفــل زفافه
وعالمات السعادة تبدو واضحة عليه وزوجته ،اذ استمرت خطوبتهما
مواصال حديثه :الزفاف
اكـثر من اربع ســنوات ،هذا ما اكده لنا محمد
ً
يتطلــب الكـثيــر مــن االموال ،ولذا قمــت أبت�جيله اكـثر مــن مرة ،لكن
ـثيرا ما ســاعدني على
بعــد انتشــار وبــاء كورونــا انخفضــت التكاليــف ك ً
اتمام مراسم زفافي.
ممارسة الهواية
يقضــي الشــاب حيــدر علــي اغلــب يومه فــي الغرفة التــي قام بانشــائها
مؤخـ ًـرا ،اذ قــام بتجهيزهــا بكـتــب والــده والكـتــب التــي قام بشــرائها،
ولــم يتمكــن مــن قراءتها ،هذا مــا اخبرنا به حيدر فــي معرض حديثه،
واضــاف :احــب قــراءة الكـتــب والروايــات ،لكــن لــم يســعفني الوقت
بسبب انشغالي بالعمل ،اذ اخرج من الصباح الباكر وال اعود اال في

مت�خرة ،وفي ايام العطل اقوم بتلبية متطلبات االسرة ،وفي
ساعات أ
بعــض االحيــان اخــرج مــع أ�صدقائي ،اال انــه مع بداية ظهــور الجائحة
وتعطيل اغلب االعمال بسبب الوضع الصحي في البلد ،صرت مجبرا
علــى االعتــكاف فــي المنزل ،ومــا أر�يتها اال فرصة قــد اتيحت لي لفعل
مــا اريــده واحبه ،وهو القــراءة والمطالعة ،اضافة الــى تجنب االصابة
بوباء كوفيد .19
ايجابيات الوباء
غيرت الجائحة الكـثير من اساليب حياتنا ،فاول االشياء هو االهتمام
بالنظافة والصحة ،وقد نبع من االهتمام بالصحة الجيدة توجه الكـثير
للرياضــة المنزلية ،وممارســة رياضة المشــي ،هذا مــا اكده لنا الباحث
ايضا طريقة تعاملنا
واالكاديمي عباس محمد ،واضاف :الجائحة غيرت ً
مع الضيوف القادمين الى منازلنا ومناســباتنا من حيث العدد ومدى
صلــة القرابــة معنــا ،مــا قلل االنفــاق علــى االطعمة والمشــروبات التي
ايضا في
مبينا ان :عاداتنا قد تغيرت ً
كانت تقدم في هذه المناسباتً ،
االفــراح لتصبــح مقتصــرة على عدد قليل جــدا ،تاركين الحفالت التي
كان يتجــاوز عــدد الحاضريــن فيها ال ــ 500ضيف في ذاكــرة الماضي،
موضحـ ًـا ان مــن ايجابيــات الوبــاء ايضا ان الكبيــر والصغير اجبرا على
التعامــل مــع التقنيــة للتواصل مع الغير في المنــازل بطرق احترافية
مبتكــرة واجهــزة منزلية شــخصية ،كمــا واصبح هناك اجتماع اســري
اكـثــر ممــا ســبق ،وكذلــك تــم القضاء علــى االميــة االلكـترونية بســبب
كورونا ،الن العالم كله اصبح الكـترونيا في تعامله.
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رونالدو يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا
دار السالم /وكاالت
واصــل النجــم البرتغالي كريســتيانو رونالــدو قائد
المنتخــب البرتغالــي ،تحطيــم أالرقــام القياســية،
وكســر رقــم باســتيان شفاينشــتايغر قائــد منتخب
أ�لمانيا السابق ،على المستوى الدولي.
وشــارك رونالــدو أ�ساســيا خــال مبــاراة البرتغال
وهنغاريا ،اليوم الثالثاء ،ضمن الجولة أالولى من
منافســات المجموعة السادسة لبطولة أ�مم أ�وروبا
لكــرة القــدم "يــورو  "2020والتــي انتهــت بفــوز
البرتغال بثالثة اهداف نظيفة.

"ميمي" يدخل تاريخ تصفيات كأس
العالم ويحطم رقم الساحر

وحســب شــبكة أ"�وبتــا" العالميــة المتخصصة في
إ�حصاءات كرة القدم ،فقد أ�صبح رونالدو الالعب
أالوروبي أالكـثر مشــاركة في البطوالت القارية في
"ك�س العالم واليورو مجتمعين" ،برصيد
التاريخ أ
 39مبــاراة ،متجــاوزا شفاينشــتايغر ،الذي شــارك
مع منتخب "المانشافت" في  38مباراة.
كمــا أ�صبــح رونالدو أ�ول العب في التاريخ يشــارك
فــي  5نســخ مختلفة لبطولــة أك�س أالمم أالوروبية
أ�عــوام " 2004و 2008و 2012و2016
و."2020

تحديد موعد نهائي بطولة
كأس العراق

العراقيــة ،إ�ن "موعد نهائي بطولة أك�س
دار السالم /بغداد
دار السالم /متابعة
أو�صبــح "ميمــي" بذلــك صاحــب الهــدف التصفيــات آالســيوية ،ورفــع رصيــده إ�لــى حــددت لجنــة المســابقات فــي الهيئــة العــراق بين الزوراء والقوة الجوية يوم
دخــل مهاجــم منتخبنــا الوطنــي ،مهند علي أالســرع لمنتخبنــا ،وكذلــك علــى مســتوى خمسة أ�هداف في التصفيات الحالية.
موعدا الجمعة الموافق (.)2021/ 7/ 16
التطبيعيــة ،يوم الجمعة المقبل ً
كاظــم ،تاريــخ التصفيات آالســيوية المؤهلة
أو�ضافــت أ�ن المبــاراة "ســتقام علــى
لنهائي بطولة أك�س العراق.
إ�لــى نهائيات أك�س العالم ،بتســجيله أ�ســرع
وقالت المسابقات بحسب وكالة االنباء ملعب الشعب الدولي".

هــدف فــي مرمــى المنتخــب الكمبــودي ،في
اللقاء الذي جمعهما أ�مس االثنين.
وســجل مهنــد علــي كاظــم "ميمــي" هــدف
التقــدم لـ ـ أ"�ســود الرافديــن" بعــد مــرور 18
ثانيــة فقــط ،ليحطــم بذلــك رقم أالســطورة
الراحــل أ�حمــد راضــي ،الــذي ســجل أ�ســرع
هــدف في مرمى الســعودية ضمــن تصفيات
مونديال  1994بعد مرور  53ثانية.

مجلس الوزراء يصوت على قرار
يخص أحمد راضي

دار السالم /بغداد
صــوت مجلــس الــوزراء ،علــى قرار
يخص أ�ســرة نجــم الكــرة العراقية
الراحل أ�حمد راضي.
وقــال المتحــدث باســم مجلــس
الــوزراء وزيــر الثقافــة حســن
ناظــم خــال مؤتمــر صحافــي ،إ�ن

"مجلس الوزراء صوت على تذليل
احتياجــات أ�ســرة الراحــل أ�حمــد
راضي".

والدة رونالدو تحدد موعد اعتزاله كرة القدم

دار السالم /متابعة
صرحــت دولوريــس أ�فيــرو والــدة البرتغالــي كريســتيانو
رونالــدو  ،حــول مســتقبل نجلهــا ،وموعــد اعتزالــه كــرة
القدم.
وقالــت والــدة رونالدو في تصريحــات نقلتها صحيفة "ال
جازيتا ديللو ســبورت" إاليطالية" :كريســتيانو في حالة
جيــدة ،سيســتمر فــي المالعب لمــدة  3ســنوات أ�خرى،
وهن�تــه علــى ما
لقــد تحدثــت معــه ،أو�رســل لــي رســالة ،أ
حققه طوال الموسم".

وعــن توقعاتها لمبــاراة البرتغالي
والمجر اليوم قالت" :سنفوز ،1-2
هدفا ،أ�ما الهدف
ورونالدو سيســجل ً
هدفــا
آالخــر ...ال يهــم ،حتــى لــو كان ً
ً
عكسيا".
وختمت" :سـ أـ�ذهب للملعــب في حالة واحدة
فقــط ،وهــي وصــول البرتغــال للمبــاراة
النهائية".

أكبر خسارة مالية في التاريخ
لألندية اإلنجليزية

دار السالم /وكاالت
أ�علنــت أ�نديــة الــدوري إالنجليــزي الممتــاز
لكــرة القــدم عــن خســارة تراكميــة قبــل
الضرائب بقيمة مليار جنيه إ�ســترليني (نحو
 1,4مليــار دوالر) في موســم 2020-2019
الذي أت�ثر سلبا بتفشي جائحة كوفيد.19-
وجــاء ذلــك وفقــا لتقريــر نشــرته مؤسســة

"ديلويت" للتدقيق واالستشارات المالية.
وقــال دان جونــز ،مــن هــذه المؤسســة التي
تتخذ لندن مقرا لها إ�نه "من غير المستغرب
أ�ن يكــون االنخفــاض فــي الدخــل لموســم
 2020-2019قد حصل بسبب االضطراب
االقتصــادي واالجتماعــي العالمــي الناجــم
عن جائحة كوفيد."19-
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ساحل العاجل تطلق مشروعا إلنتاج الكهرباء من "الكاكاو"
أ�طلقــت دولــة ســاحل العــاج،
مشــروعا مبتكــرا إلنتــاج الكهربــاء
والوقــود مــن "الــكاكاو" ،بعــد عــدة
مشــاريع تجريبيــة ناجحــة فــي هــذا
المجال ،وفقا لـ"بي بي سي".
وتعــد ســاحل العــاج ،الواقعــة فــي
غــرب أ�فريقيــا ،أ�كبــر منتــج للــكاكاو
فــي العالــم ،بمعــدل  40بالمئــة من

إ�جمالي حجم إالنتاج العالمي.
وبينمــا ظلــت تلــك الحبــوب ،تبــث
الطاقــة فــي أ�جســاد مالييــن البشــر
ـزءا آ�خــر مــن
حــول العالــم ،فـ إـ�ن جـ ً
النبتــة ســيصبح وســيلة لتوليــد
الطاقة في ساحل العاج.
فبعــد مشــاريع تجريبيــة ناجحــة،
ـد�ت ســلطات البلــد ،العمــل علــى
بـ أ

تنفيذ مشــروع إلنشــاء وحدة لتوليد
الطاقــة ،تنتفع مما ُيعرف بـ "الكـتلة
الحيويــة" ،وهــو مصطلــح يشــير في
صناعة الطاقــة ،إ�لى المواد الحيوية
الحيــة ،أ�و التــي كانــت حيــة حتــى
وقــت قريــب ،ويمكــن اســتخدامها
كوقود ،أ�و في إالنتاج الصناعي.

أمريكي يحاول فتح باب
الطائرة أثناء تحليقها في الجو
حــاول راكب أ�مريكي فتــح باب طائرة
ركاب أ�ثنــاء تحليقهــا فــي الجــو ،قبــل
أ�ن يتدخــل طاقــم الطائرة ويمنعه من
ذلك ،ما تسبب بفوضى على الطائرة.
وتناقــل أ�مريكيــون مقاطــع فيديــو
للشــاب أ�ثنــاء محاولــة منعــه مــن فتــح
باب الطائرة .وتدخل عدد من الركاب
إ�لــى جانــب طاقــم الطائــرة ،ونجحــوا
بالســيطرة علــى الشــاب ،وتســليمه
للســلطات فــور هبــوط الطائــرة ،فيمــا
لم تعلم بعد دوافع الشاب.

صياد أمريكي يروي قصة نجاته من
الموت بعد أن ابتلعه حوت

روى صيــاد أ�مريكــي قصــة نجاته من الموت بعــد أ�ن ابتلعه قبالــة ســواحل واليــة ماساتشوســتس ،ووجــد نفســه داخل
حوت عمالق لنحو  30إ�لى  40ثانية ،قبل أ�ن يلفظه .وقال فمــه العمــاق .ولفــظ الحــوت الضخــم بــاكارد ،باســتثناء
"مايكل باكارد" إ�نه كان يغوص عندما ابتلعه حوت أ�حدب اشتباه بخلع في الركبة.

ارتفاع عمالة األطفال عالميا إلى
 160مليون طفل (إنفوغراف)

أ�ظهــر تقرير مشــترك لمنظمة العمل الدوليــة ومنظمة أالمم
المتحــدة للطفولــة (يونيســيف) ،أ� ّنــه حتــى مطلــع العــام
ّ
" 2020ارتفــع عــدد أالطفــال العاملين في العالــم إ�لى 160
مليــون طفــل ،بزيادة  8.4ماليين طفل في الســنوات أالربع
الماضية".
وحذر التقرير من أ�ن "تسعة ماليين طفل إ�ضافي في العالم
معرضــون لخطــر االضطــرار إ�لــى العمــل بحلــول نهايــة عــام
 2022بســبب الجائحة" ،في حين "قد يرتفع هذا الرقم إ�لى
تتوفــر لهم إ�مكانية الحصــول على الحماية
 46مليونــا إ�ذا لــم ّ
االجتماعية الضرورية".
تفاصيل أ�رقام التقرير في إالنفوغراف التالي:

