
مجلس الخدمة االتحادي: مشروع قانون 

الخدمة يتضمن مقترحًا لتوحيد سلم الرواتب

دار السالم/ بغداد
اعلــن مجلــس الخدمــة االتحــادي، ان مشــروع قانــون الخدمــة يتضمــن 

مقترحــا لتوحيــد ســلم الرواتــب، فيما اشــار الى ان اقرار القانون ســينهي 

ســباب الترهــل  العمــل بالعديــد مــن التشــريعات التــي كانــت ســببًا مــن اأ

فــي تصريــح  التميمــي  المجلــس محمــود محمــد  الوظيفــي. وقــال رئيــس 

لصحيفــة الصبــاح الرســمية، وتابعتــه دار الســام، إن مشــروع قانــون 

ن قيد اإلقرار في مجلس النواب-  الخدمة المدنية االتحادي - الذي هو االآ

يتضمن في نصوصه مقترحًا لتوحيد سلم الرواتب من خال نظام يحدد 

الراتب االسمي للموظف وزيادته السنوية ومدد ترفيعه بحسب الدرجة 

المحــددة فــي جــدول الرواتب الموحد، مع معالجــة الفوارق بين رواتب 

إدراج  ن  وبشــاأ الوظيفــي.  واالســتقرار  العدالــة  لتحقيــق  الدولــة  موظفــي 

الدرجــات الوظيفيــة فــي موازنــة العــام المقبــل، اكــد: لقــد قــدم مجلســنا 

مد الى مجلس الوزراء، استجابة لقراره رقم )92( لسنة  خطة قصيرة االأ

2020، ونحــن بانتظــار اســتضافتنا فــي المجلــس الموقر بحســب الفقرة 

نــف الذكر، لبيان تفصيات هذه الخطة، التي بتحقق  )8( مــن القــرار االآ

تــم الجهوزية إلدارة ملف التعيينات في  مواردهــا ســيكون المجلس على اأ

دوائر الدولة والقطاع العام.

من االقليم
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مخــدرات  بمتاجــري  تطيــح  اربيــل 

وعملة مزورة

تحقيقات وحوارات 
متوقفــة  معامــل  األســمدة.. 

وأخرى دمرها اإلرهاب

مالعب
القــوة الجوية يكشــف مدة غياب 

حصني وراضي والماديرا

االخيرة
مــن  يعانــون  كورونــا  مرضــى  دراســة: 

أعراض بعد اإلصابة بأشهر
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االفتتاحية

كتبها: المحرر السياسي
كي ال نبقى بانتظار الخطط الشاملة

المطالبــة بخطــة شــاملة لإلصــاح مطلــب حــق، ولكــن هنــاك ايضــا 
ضروريــة  وهــي  كـثيــرة،  دراســة  الــى  تحتــاج  ال  قــد  عاجلــة  اجــراءات 

لانطاق نحو االصاح التدريجي المنشود.
مثًا: 

لنجعل صادراتنا تتســاوى مع وارداتنا: اي لتعمل الدولة على تقليص 
االســتيراد وفق سياســة تعطي مجاال للتعويض عنه باإلنتاج المحلي او 

باالستغناء عن ما ال ضرورة له.

لنوقف نزيف خروج العملة الصعبة من العراق : 
ماهي نتائج ذلك؟ ادخار اجباري، اذ ســتختفي كـثير من الكماليات، 
وســترتفع اســعار بعــض المنتوجــات، وسيســارع المنتــج العراقــي الــى 
ســد الفجــوة. ســتزداد االيداعــات فــي البنــوك، ممــا يســاعد علــى تمويل 
لحاجــة  والزراعــات  الصناعــات  مــن  كـثيــر  وســتزدهر  المشــروعات، 
الســوق اليها، وســتزدهر معامل النجارة والحدادة والخياطة وصناعة 
الحلويــات، والســجاد اليــدوي والــورش الميكانيكية، وكـثيــر كـثير من 

منتجات، كانت تنتج وكان لها سوق. عندما كنا صغارًا، كانت حلوانا 
المفضلــة الدهــن الحــر الســاخن على رغيف الخبز المحلى بالســكر ولم 
نكــن نعــرف غيــره، ولم نعــرف المابس الجاهزة، فالخيــاط يصنع لنا 

البدلة والدشداشة والقميص وغير ذلك تتم خياطته في البيوت.
نحــن فــي ازمــة علينــا جميعــًا تحمــل عبئهــا، والحكومــة ال تحمــل عصــا 

موسى لتقلب بها السنن..
فهل من مستجيب؟!!



شــؤون عراقية

األستاذ اياد السامرائي يكتب 
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النظام الرئاسي من جديد

في مقابلة مع النائب يونادم كنا ذكر ان من ضمن الموضوعات  التي تناقش 

فــي اطــار التعديــات الدســتورية موضــع اعتمــاد النظــام الرائســي بــدال عــن 

النظام البرلماني.

وفي الوقت الذي يستبشــر البعض بهذا الطرح، ال بد من ان نعبر عن قلقنا 

ونتســاءل: هــل ان نمط العاقات السياســية واالجتماعيــة في العراق وصل 

الى مستوى عال من تغليب العامل الوطني على العوامل الطائفية والقومية 

لننتقل الى نظام رائسي؟.

لقــد عانينــا جميعــًا فــي العــراق مــن تغــول الســلطة التنفيذيــة علــى حقــوق 

المكونات، وتغليب مصالح الفائت واالحزاب على حساب المصالح الوطنية 

ومصالــح المكونــات االخــرى والمحافظــات، وكل ذلك ونحــن يحكمنا نظام 

برلماني نصت كـثير من فقرات دستوره على تحقيق العدالة والمساواة بين 

المواطنين؟!.

هــذا التغــول المنافــي للدســتور عجــز النظــام البرلمانــي عــن كبحــه، فكيــف 

سيكون الحال مع نظام رائسي يعطي الرائسة صاحيات اضافية؟ 

ولكــي ال نتهــم هــذا النظــام حصــرًا فــان مــن ســبقه اتهمــوا كذلــك باالنحيــاز 

الطائفــي والقومــي وكـثيــر مــن حــركات المعارضــة بنــت خطابهــا التحريضي 

على هذا العامل، ولوال ذلك الشعور الكبير بتغول النظام الرائسي لما اصر 

العراقيــون عــام ٢٠٠٥ على النظــام البرلماني فماذا تغيــر لنعود الى النظام 

الرائسي؟!

لطالما اكدت مرارا ان العلة ال تكمن في الدســتور والقوانين، بل بالتطبيق 

الذي يتعمد االنحراف عن روح الدستور وكـثير من نصوصه. 

في تقديري الشــخصي اقول اذا اصر دعاة النظام الرائســي على اعتماده فا 

بد من شرطين اساسيين: 

االول:  اعتماد النظام الفدرالي واالقاليم لكي تتوازن الســلطة االتحادية مع 

السلطة  المحلية اي سلطة االقليم.

وهذا ما نشاهده في الغالب االعم من الدول الديمقراطية، فهي عندما تعتمد 

النظــام الرائســي او النظام الذي يجمــع الصاحيات بيد رئيس الوزراء، فانه 

في المقابل يوســع مســاحة ســلطة االقاليم ويعطيها برلمانات تتمتع بحقوق 

مساوية تقريبًا للبرلمان االتحادي.

الثانــي: ان تتشــكل االحــزاب العراقيــة علــى اســاس وطنــي تتمثــل فيها كافة 

حزابنا اليوم هي احزاب مكونات حتى لو ارادت ان  القوميات والمذاهب، فاأ

تكون عكس ذلك اال ان جمهورها يفرض عليها ذلك القيد.

ندرك ان شــباب تشــرين خرج منددًا بالمحاصصة ولكن كم هم الذين على 

استعداد الى ان يكونوا في احزاب قياداتها ليست من مذهبهم او قوميته؟  

اثبــت قطاع ال باس به من المكون الســني اســتعداده لذلــك فصوتوا لصالح 

كيانــات سياســية قياداتهــا علــى غيــر مذهبهــم او قوميتهــم، ولكــن هــل راينــا 

مثــل ذلــك لــدى المكــون الشــيعي او المكــون الكــردي او التركمانــي وحتــى 

المسيحي؟!

كيف نستطيع االطمئنان الى نظام رائسي ال ندري كيف سيتصرف رئيسه اذا 

ما وصل الى الســلطة ومن يحابي؟ نحن امامنا صورة غير مشــجعة، لســلوك 

قربين اليه  الرؤســاء الذي تعاقبوا على الرائســات وكيف اشــغلوا المواقع باالأ

من مذهبه او قوميته او عشيرته.

العبــرة ليســت بالنظــام ولكــن العبــرة بمــدى احترامــه، وااللتــزام بالقواعــد 

التي بني عليها بعيدًا عن اي ميل، وهذا لم يتحقق وال اظنه ســيتحقق قريبًا 

سف. لاأ
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متقاعدون على قيد االنتظار واإلنصاف

دار السام/ بغداد/ متابعة
المليــون  ونصــف  مليــون  مــن  كـثــر  اأ تضــرر 
شــخص من تطبيــق قانون التقاعــد الجديد، 
الــى جانــب اعتراضــات مــن جميــع الفــائت 
المشــمولة فيه، ومــن ضمنها االطبــاء الذين 
نــه  الأ منــه،  المتضرريــن  اكـثــر  انهــم  يــرون 
الذيــن  االختصاصــات  صحــاب  اأ اســتهدف 
ينقذون حياة المريض، وهنا تكمن المصيبة 

الكبرى، ونحن في زمن الوباء!.

تسريح اجباري
فاق  تصدت لهذا القانون المجحف مؤسسة اآ
ذ  ول مؤسســة، اإ العدالــة للدعــم القانونــي كاأ
اوضح رئيســها المحامي يحيــى عبد المحسن 
القانــون  الواجــد المؤاخــذات العديــدة عــن 
ن مجلســي النواب  الجديــد، اذ قال: توقعنا اأ
فيــه  وضعــا  تشــريعًا،  اصــدرا  قــد  والــوزراء 
نفســيهما بورطة انسانية ومالية ومؤسساتية 

ن. ما زالت من دون حل حتى االآ
واضــاف الواجــد: ونحــن كمؤسســة نعــد هذا 
القــرار االســواأ على امتــداد دورات المجلس، 
وال نــرى االســباب الموجبــة لهــذا القانــون، 
للمتقاعديــن،  المعاشــي  الواقــع  كـتحســين 
واالفادة من الدرجات الفائضة على الماك، 
دى الــى تســريح 3٠٠  لكــن هــذا التشــريع اأ
الــف موظف، اذ انهم مســؤولون عما يقارب 
المليون ونصف المليون شخص لم يتسلموا 
الــى  ايضــا  ادى  كمــا  ن،  االآ حتــى  رواتبهــم 
تســريح ثاثــة مواليــد دفعــة واحــدة اعقبتها 
دائــرة  فــي  اربــاكا  ســبب  مــا  رابعــة،  دفعــة 
ن نذكــر تســريح 1٥٠٠  التقاعــد، وال يفوتنــا اأ
من االطباء المختصين وابعادهم عن سوح 
القتــال ضد الوباء في ظروف انتشــار الوباء، 

مس الحاجة لهم. ونحن باأ

مراض مزمنة اأ
الحقوقييــن  اتحــاد  رئيــس  بيــن  بينمــا 
العراقييــن الحقوقي محمد نعمــان الداودي 
االميــن العــام المســاعد التحــاد الحقوقييــن 
خــال  عاشــوا  المتقاعديــن  ان  العــرب، 
الســنوات الماضية قساوة الظروف الحياتية 
ولحاجاتهــم  التقاعديــة  رواتبهــم  لقلــة 
امــراض  مــن  اغلبهــم  يعانــي  اذ  العديــدة، 
مزمنــة ومــن اتســاع متطلبــات الحيــاة، كمــا 

لــم تنصفهم قوانين التقاعد، ما اوجد حاجة 
جراء التعديات عليها، ومنها قانون  ملحة الإ
التقاعــد الجديــد الــذي جــاء هو االخــر مخيبا 
راء  مالهــم، مــا جعلنــا نقــدم مقترحــات واآ الآ
صــدار  باإ القانــون وتكريمهــم  ن تعديــل  بشــاأ
القرار المناســب بحقهم، بدال من تســريحهم 

بتلك الظروف الصعبة.
واضاف الداودي: وحتى ننصف المتقاعدين 
للســنة  بالنســبة  القانــون  تعديــل  علينــا 
التراكميــة وجعلهــا 3 % عــن كل ســنة، وان 
يكــون الحــد االدنى للراتــب 6٠٠ الف دينار 
لــه  وتضــاف  دينــار،  الــف   4٠٠ عــن  بــدال 
مخصصات غاء المعيشــة والشــهادة، اذ ان 

القانــون ُشــرع علــى عجالــة والقناعــات التــي 
ت تتغيــر، ولذلــك جــاء البعــض  تولــدت بــداأ
من نصوصه بشــكل مربك ومنها نص الســن 
القانونيــة للجميــع وبــدون حســاب مــا تؤول 
ســلبي  بشــكل  انعكــس  اذ  النتائــج،  اليــه 
العناويــن  وبعــض  الدولــة،  علــى مؤسســات 
الجامعــات  واســاتذة  طبــاء  كاالأ الوظيفيــة، 
واالختصاصــات النادرة، الذين من الصعب 
ضافة الى احالة  تعويضهم بهذه السرعة، باالإ
اربعــة مواليــد وهــي ) ٥7 ، ٥8 ، ٥9 ، 6٠(، 
ن واحــد، ولهــذا اربكــت  علــى التقاعــد فــي اآ
الوضــع االداري والمالي للدوائر التي احيلوا 

منها.  

افراغ المؤسسات
الناطــق الرســمي باســم نقابة اطبــاء العراق 
ان  لنــا  كــد  اأ العــزاوي،  جاســم  الدكـتــور 
اعتــراض النقابــة علــى القانــون ليــس لكونــه 
نه ســيؤدي الــى افراغ  يمــس االطبــاء، بــل الأ
المؤسســات الطبيــة من كبــار االطباء الذين 
يمثلــون الخبــرة والمهارة والعلــم والتجربة، 
ما سيخلق مشكلة كبيرة في النظام الصحي 
فــي العراق، وذلك لعدم وجود البديل، الن 
تعييــن االطبــاء بنحــو مركــزي فــي العــراق، 
وهــو غير مشــمول بشــغور الوظائــف، وذلك 
كون تعيينهم بحسب قانون التدرج الطبي.

تقـــــرير
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السليمانية تأسف على احتراق اعشاب 
وزهور ال يوجد مثلها بإقليم كوردستان

دار السام/ السليمانية 
ي شــخص  نفــى محافــظ الســليمانية هفــال ابو بكــر، تورط اأ
بافتعال الحرائق في جبل كويزه وفي اشــجار الصنوبر على 
طريــق بلدة طاســلوجة، معربًا عن اســفه لفقدان انواع من 
الزهور واالعشــاب التي تدخل فــي مجال العاجات الطبية 
مدينــة  علــى  المطــل  الجبــل  طالــت  التــي  الحرائــق  جــراء 

السليمانية.
المشــكلة  اللجنــة  امــام  فادتــه  باإ ادالئــه  ذلــك خــال  جــاء 
للتحقيق في حوادث الحرائق التي طالت الجبل واالشجار 

في جلسة خاصة عقدها مجلس المحافظة.

أربيل تصدر قرارات جديدة 
لمواجهة فيروس كورونا

ربيل دار السام/ اأ
اصــدرت اللجنــة العليــا لمواجهــة 
محافظــة  فــي  كورونــا  فيــروس 
اربيل، قرارات وتعليمات جديدة 
اجــل  مــن  المقبلــة  للمرحلــة 
الفيــروس  خطــورة  مــن  التقليــل 
بالجائحــة  االصابــات  وعــدد 

العالمية. 
وجاء في بيان للجنة انها اصدرت 
قــرار  منهــا  القــرارات  مــن  عــددا 
علــى  كمامــة  الــف   1٠٠ توفيــر 
لتوزيعهــا  المحافظــة  حســاب 
علــى قســم مــن دوائر ومؤسســات 

الشرطة والمرور والدوائر. 

اربيل تطيح بمتاجري 
مخدرات وعملة مزورة

ربيل دار السام/ اأ
علــى اعلنــت مديريــة مكافحــة المــواد المخــدرة فــي اقليــم كوردســتان، القــاء القبــض 

شــخصين فــي اربيــل العاصمــة كان بحيازتهمــا كميــة مــن المــواد المخــدرة 
ن القــوات  التابعــة  واالمــوال المزورة.وقالــت المديريــة فــي بيــان صحفــي، اإ
لهــا تمكنــت، مــن القــاء القبــض على متهميــن اثنين بحيــازة المــواد المخدرة 
واالموال المزورة في اربيل، وضبط بحوزتهما 116 غرام من المواد المخدرة 

مــن نــوع كريســتال وكميــة ٥٥٠ الف دينــار عراقي مــزور وكمية 
9٠٠ دوالر امريكــي مــزور، مــع ثاثــة مسدســات وســت اجهــزة 

هاتف محمول.

دهوك تختبر دوام ثالث مراحل لتحديد 
مصير العام الدراسي في ظل كورونا

دار السام/ دهوك
علــن محافــظ دهــوك علــي  اأ
تتر، تشكيل لجان مشتركة، 
جــراءات  اإ تنفيــذ  لمتابعــة 
الوقايــة من فيــروس كورونا 
والمــوالت،  المطاعــم  فــي 
ثــاث  دوام  لــى  اإ مشــيرة 
يشــكل  دراســية  مراحــل 
التخــاذ  حقيقيــًا  اختبــارًا 
ن الدوام في  قرار نهائي بشــاأ

المدارس والجامعات.
وقــال تتر فــي مؤتمر صحفي 

لغرفــة  اجتمــاع  عقــب 
لمواجهــة  دهــوك  عمليــات 
مــن  لجانــًا  ن  اإ كورونــا، 
منيــة والصحيــة  جهــزة االأ االأ
علــى  ستتشــكل  المختصــة 
المحافظــة  مركــز  مســتوى 
واالقضية والنواحي لمتابعة 
ماكن العامة التي تشــكل  االأ
تجمعــات بشــرية كالمطاعم 
والكافتيريــات  والمــوالت 
لمتابعــة  اخــر  موقــع  واي 
جــراءات الوقاية من  تنفيذ اإ

ومحاســبة  كورونــا  كوردستان تحيل 20 شركة إلى المقصرين.فيــروس 
القضاء بتهمة التهرب الضريبي

ربيل دار السام/ اأ

حالة ٢٠ شركة  قليم كوردستان العراق، اإ علنت وزارة المالية في حكومة اإ اأ

الــى القضــاء بتهمــة التهــرب الضريبــي، متوعــدة بماحقــة كل المتهربين من 

دفع الضرائب.

وذكــرت المديرية العامة للضرائــب والعقارات 

فــي وزارة الماليــة فــي بيــان صحفــي،  انــه تم 

حالــة اكـثر من ٢٠ شــركة الى القضاء بتهمة  اإ

نها "اتخذت  لى اأ التهــرب الضريبي"، مشــيرة اإ

جراءات القانونية. ضدهم االإ
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ة في مسرح الشارع المتسولون.. أدواٌر تمثيليَّ

دار السام/ بغداد

ســاليب وطــرق  ن مهنــة التســول قديمــة جــدًا، لكــن اأ رغــم اأ

فعال متســولي تلك  خيــرة تعدت اأ التســول في الســنوات االأ

ن  دوار وشــخصيات تســتحق اأ لــى تجســيد اأ يــام، لتصــل اإ االأ

تنــال جوائز، بســبب وصولها لمشــاعر وقلــوب الناس الذين 

ال يملكون سببًا ليتراجعوا عن عطائهم.

حكايات

ب  م رجــاء، )47 عامــًا( والتــي جعلــت مــن مــراأ المتســولة اأ

المشــتل شــرق بغــداد بيتًا لهــا تدخله منذ ســاعات الصباح 

لــى ســاعات  جــرة وصــوال اإ ولــى، لتتنقــل بيــن مركبــات االأ االأ

م  لف دينار، اأ لى )6٠( اأ حيانــًا اإ المســاء لتجمــع مبلغًا يصل اأ

والدها  رجــاء التــي وصلــت بغــداد عــام ٢٠18 قادمة هــي واأ

ن توفي زوجها  حــد االقضية في شــمال العــراق، بعــد اأ مــن اأ

ن البكاء والتوسل هما ساح  كدت اأ بســبب مرض السكر، اأ

خفــي، قــد تحتاجــه النتــزاع المــال مــن جيــوب تحمــل فــي 

والدها الذيــن توزعوا  فاعــي، لتضحــك، مســتذكرة اأ داخلهــا اأ

خــر فــي  بيــن ســوق شــال فــي منطقــة الشــعب ببغــداد، واآ

ب حكومي ينظف بفرشاته مركبات الوزارة، ويجلب لها  مراأ

لف دينار، ليتم ادخارها من  كـثر من ثمانين اأ عند المســاء اأ

جــل دفــع ايجار الســكن فــي منطقــة البتاويين، ليبــداأ عند  اأ

الصباح نهار جديد.

بينمــا اختلفــت حكايــة المتســول رزاق محمد الــذي امتهن 

كـثر من مرة  التســول عندما تشــاجر مع والده، الذي منعه اأ

ســرته، عندمــا شــاهده الكـثيــر  لحقــه باأ بســبب العــار الــذي اأ

قربائه، وهو يتســول، فيقول: كان فشــلي في الدراســة  من اأ

ضافة لمشكلتي مع والدي بسبب  وعدم عثوري على مهنة، اإ

ذ جمعــت من هذه  عودتــه فــي الليــل، مــا قادني للتســول، اإ

كـثــر مــن  المهنــة لــدى احــدى شــقيقاتي التــي اســكن معهــا اأ

كـثر من ذلك المبلغ من  لى اأ فكر بوصولي اإ مليونــي دينــار، الأ

ساعد فيه والدتي. قامة مشروع صغير اأ جل اإ اأ

ة وضاٌع اقتصاديَّ اأ

الباحثــة االجتماعية زينة خليل قالت عن ظاهرة التســول: 

ســاليب المبتكــرة التي لجاأ  ن االأ ال اأ ن المهنــة قديمــة اإ رغــم اأ

عدادهم تــزداد، ما  اليهــا البعــض مــن المتســولين، جعلت اأ

كـثر من مرة، خاصة في  منية للتصدي لهم اأ دفع بالقوات االأ

لقاء القبــض عليهم، ومع  خيــرة مــن هذا العــام واإ شــهر االأ االأ

لى دراســة هذه الظاهرة  نها تدعو الجهات المختصة اإ هذا فاإ

ت بالتكاثــر في بغــداد وجميع محافظــات العراق،  التــي بــداأ

فالوضع االقتصادي الصعب وتداعيات جائحة كورونا التي 

عصفــت بالعالــم، دفعــا بالعديــد من هــؤالء ليعــودوا لمهنة 

التســول، للبحــث عن وســيلة رزق، ووجدهــا البعض منهم 

طريقة سهلة للحصول على المال رغم نشوزها االجتماعي، 

لقــاء القبــض عليهــم، بــل بالبحث  تــي فقــط باإ فالحلــول ال تاأ

حالتهم على جلسات نقاشية، يشارك  ومعرفتهم من خال اإ

لى نتائج وحلول  فيهــا باحثون في علم االجتمــاع للوصول اإ

بعدمــا تميــز البلــد بهــذه الظاهــرة دون عواصــم عربيــة يمــر 

خيرة بســبب  اقتصادهــا بظــروف ســيئة خال الســنوات االأ

تفشي وباء )كوفيد – 19(. 

ة التخطيط والداخليَّ

ن نسبة العراقيين  حصائيات وزارة التخطيط، فاإ وحســب اإ

ي  الذين يعيشون تحت خط الفقر هي 3٠ % من السكان، اأ

ن 1 % من هؤالء  ن تعدادهــم هــو 1٢ مليونــًا وعلــى فــرض اإ اإ

ي  لديهــم اســتعدادات ســلوكية لممارســة التســول تحــت اأ

لفًا، يضاف  مســوغ، فان عدد المتســولين ال يقل عن 1٢٠ اأ

لهــم بعــض ذوي االحتياجــات الخاصــة، الذيــن ال ترعاهــم 

سرهم والمؤسسات الحكومية وبعض الذين يعانون اليتم  اأ

سري، والمجموع عدد ال يستهان به. والترمل والفقدان االأ

نهــا مســتمرة  مــن جانبهــا، تقــول وزارة الداخليــة العراقيــة اإ

بشــن حمــات للقبض على المتســولين، وان »هناك حاجة 

لتشــريع قانــون يتضمــن عقوبــات رادعــة للحــد مــن ظاهــرة 

لــى مهنــة، تديرها جماعــات خارجة  التســول التــي تحولــت اإ

طفال وكبار الســن والنساء وذوي  عن القانون، مســتغلة االأ

العاهات الجسدية لجمع المال غير الشرعي.

ســاليب جديــدة فــي  لــى اأ وا اإ ّن المتســولين لجــاأ لــى اأ شــار اإ واأ

خرى، فجميعهم اليوم  عمال اأ التسول، من خال ممارسة اأ

يمارســون غسل زجاج السيارات في التقاطعات المرورية، 

صحــاب الســيارات الذين  وقــد وردتنــا شــكاوى كـثيرة مــن اأ

مــر«، وبيــن »لــم نتمكــن مــن  يتضايقــون كـثيــرًا مــن هــذا االأ

اعتقالهــم، لكونهــم ال يظهــرون التســول، فــا توجــد فقــرة 

محــذرًا  العمــل«،  يمــارس  مــن  اعتقــال  لنــا  تتيــح  قانونيــة 

قبــل  مــن  العنــف  عمــال  باأ هــؤالء  اســتغال  مــن خطــورة 

عداد  رهابيــة«، وتابــع »تحتل بغــداد الصدارة فــي اأ جهــات اإ

المتســولين، ونعمــل مــع الجهــات المعنيــة علــى منــع هــذه 

الظاهرة التي تؤثر في المجتمع.
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دار السام/ متابعة
ردنيا  صل 48 حزبــا اأ قــرر 47 حزبــا مــن اأ
مرخصا خوض غمــار االنتخابات النيابية 
المزمع عقدها في الـ1٠ من تشرين الثاني 
علــن  اأ واحــد  حــزب  باســتثناء  المقبــل، 

نقاذ. المقاطعة هو حزب الشراكة واالإ
مــن  االنتخابــات  حــزاب  االأ وتخــوض 
نســبته ٢٠%  بمــا  مرشــحا،   38٢ خــال 
مــر الذي دفــع وزير  مــن المترشــحين، االأ
المعايطــة  موســى  السياســية  التنميــة 
الماليــة  المســاهمة  "نظــام  ن  اإ ليقــول 
حــزاب الجديــد حفزها على الترشــح"،  لاأ
حــزاب  شــكال االأ ن "مختلــف اأ موضحــا اأ
فــي  شــاركت  اليميــن  لــى  اإ اليســار  مــن 

االنتخابات وقدمت مرشحين".
الجديــد  حــزاب  االأ تمويــل  نظــام  وربــط 
حــزاب ماليا مــن خزينة الدولة  تمويــل االأ
بمشــاركـتها فــي االنتخابــات، حيــث نص 
حــزاب  نــه فــي حــال رشــحت االأ النظــام اأ
و شــبابا فســتحصل على تمويل  ســيدات اأ
علــى  حــزب  كل  وســيحصل  ضافــي،  اإ
دعــم مالــي لــكل مقعــد يحصــل عليــه في 
الــذي  الحــزب  وســيحصل  االنتخابــات، 
فــي  المقترعيــن  صــوات  اأ مــن  يحــوز %1 

حزاب التي  المملكــة على دعم مالــي، واالأ
تشــكل ائتافــا انتخابيــا ســتحصل علــى 

يضا. دعم مالي اأ
تشــكل  التــي  حــزاب  االأ ســتحصل  بينمــا 
٥ ائتافــات انتخابيــة، وتترشــح فــي ثلث 
ردني. لف دينار اأ دوائر المملكة على 3٠ اأ

سابقة في الحياة السياسية
الشــؤون  فــي  المتخصــص  الصحفــي 
البرلمانية وليد حسني يصف هذا الحجم 
حــزاب بـ"الســابقة التــي  مــن مشــاركة االأ
ول مــرة فــي تاريــخ االنتخابــات  تحــدث الأ
البرلمانية منذ انتخابات المجلس النيابي 

ول سنة 1946". االأ
وصــول  "فــرص  ن  فــاإ حســني  وبحســب 
حــزاب للبرلمــان ســتبقى  غالبيــة هــذه االأ
لهــا  ن االمتــدادات الشــعبية  محــدودة الأ
ردني  ثير لها في الشارع االأ محدودة وال تاأ
ســامي،  باســتثناء حزب جبهة العمل االإ
حزاب  ن معظم مرشــحي االأ ولذلك نرى اأ
يعتمــدون على خزان الصوت العشــائري 
لعدم توفر الدعم الجماهيري المتحزب".

قوائم موحدة
حــزاب اليســارية والقومية )6  ائتــاف االأ

حــزاب(، يخــوض غمــار االنتخابــات فــي  اأ
قوائــم موحدة، لكــن عضو حزب الوحدة 
ن  الشــعبية عبــد المجيــد دنديــس نفــى اأ
علــى  الحصــول  االئتــاف  هــدف  يكــون 

المال.
)راصــد  الحيــاة  مركــز  مديــر  وبحســب 
ن  لمراقبــة االنتخابات( عامــر بني عامر فاإ
حــزاب تنــوي الترشــح بقوائــم  8% مــن االأ

عضاء الحزب فقط. من اأ
تخــوض  التــي  حــزاب  االأ بــرز  اأ ومــن 
العمــل  جبهــة  حــزب  االنتخابــات، 
لجماعــة  السياســية  الــذراع  ســامي،  االإ
فــي  حصــد  الــذي  المســلمين،  خــوان  االإ
 1٠ مقعــدا،   14 الماضيــة  االنتخابــات 
عضــاء مــن الحــزب، فمــا حظــوظ  منهــم اأ

خرى في حصد المقاعد؟ حزاب االأ االأ
يتفــق الناطق باســم حزب جبهــة العمل 
ن  ســامي، ثابــت عســاف، مــع القــول اإ االإ
فق  يمانا باالأ حزاب تشارك ليس اإ بعض االأ
السياســي، ويقــول: "هنالــك مشــكلة فــي 
حــزاب التي ال  تركيبــة وتشــكيلة بعض االأ
حزاب  يديولوجي، االأ تقــوم على منطلــق اأ
حــزاب  اأ المبنيــة علــى منطلقــات فكريــة 
كونــه  دورا  التمويــل  لعــب  كمــا  قليلــة، 

مرتبطا بالمشاركة في االنتخابات".

مهمة صعبة
مهمــة  ن  اأ تــرى  ندونــي  اأ لميــس  الكاتبــة 
البرلمــان صعبــة  لــى  اإ حــزاب  االأ وصــول 
تقيــد  قوانيــن  وجــود  ظــل  فــي  وشــاقة 
جواء غير  ن "االأ العمــل الحزبــي، وتؤكــد اأ

حزاب للبرلمان". مواتية لوصول االأ
ردن  االأ فــي  االنتخــاب  نظــام  ويعتمــد 
القائمة النسبية المفتوحة لملء المقاعد 

النيابية الـ13٠.
ن تحصــل كل قائمة  وتحســب النتائــج بــاأ
علــى مقاعــد الدائــرة االنتخابيــة، بنســبة 
عليهــا  حصلــت  التــي  صــوات،  االأ عــدد 
فــي  المقترعيــن  مجمــوع  مــن  كـقائمــة، 
الدائرة االنتخابية ذاتها، ويحدد الفائزون 
علــى  اأ ســاس  اأ علــى  القائمــة  هــذه  مــن 
صــوات التــي حصل عليها المرشــحون  االأ
كمال ملء  فــي القائمة، وفي حــال تعذر اإ
نــه يتــم  المقاعــد بالنســبة الصحيحــة، فاإ
علــى لملء هذه  اعتمــاد طريقــة الباقي االأ

المقاعد.

47 حزبًا تخوض االنتخابات النيابية في األردن.. فما حظوظها؟
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لمسات بيانية 

سؤال وجواب ) 50( 

أ.د فاضل صالح السامرائي 

فــا  بــًدا  اأ قــوٍم  فــي جماعــِة  كنــَت  ذا  •اإ
مم  ة من االأ مَّ و اأ ــنَّ جيــًا من الناس اأ َتُعمَّ
لعلــك  تــدري:  ال  ــك  نَّ فاإ  ، َذٍمّ بَشــْتم وال 
عراض ُجلسائك ُمخِطاًئ،  تتناول بعض اأ
ًدا فُتنَســب  و ُمتعِمّ َتُهم، اأ َمن ُمكافاأ فا تاأ
نَّ مع ذلك اسًما من  َفه، وال َتُذمَّ لى السَّ اإ
نَّ  ن تقول: اإ و النســاء باأ ســماء الرجال اأ اأ
ك ال تدري  نَّ ســماء، فاإ هــذا لقبيــٌح من االأ
 ذلك غير موافق لبعض ُجلسائك، 

َّ
لعل

هليــن  االأ ســماء  اأ بعــض  يكــون  ولعلــه 
الُحــُرم، وال تســتصغرنَّ مــن هذا شــياًئ، 
 ذلــك يجــرُح فــي القلــب، وُجــْرُح 

ُّ
فــكل

َشدُّ من جرح اليِد. اللسان اأ

خــاق الســيئة علــى كل حال  •ومــن االأ
 

ُ
ُمَغالبــُة الرجــل علــى كامــه واالعتراض
خاق  فيــه، والقطــُع للحديــث. ومــن االأ
ث  حــدَّ ذا  -اإ بتركهــا  جديــر  نــت  اأ التــي 
ليــه  ال تســابَقه اإ  حديًثــا تعرفــه- اأ

ُ
الرجــل

ك  نَّ وتفتحه عليه وتشــاركه فيه، حتى كاأ
ك  نَّ ْن يعلمــوا اأ نــك ُتريد اأ ُتظهــر للنــاس اأ
ْن  تعلــُم ِمْثــَل الــذي يعلــم، ومــا عليــك اأ
تهنئــه بذلــك وتْفــِرَدُه بــه. وهــذا البــاب 

بواُبُه  بــواب البخــل، واأ من اأ
الغامضة كـثيرٌة.

ذا كنَت في قوم  •اإ
ُبلغــاء  ليســوا 
ُفصحــاء  وال 
التطاول  فَدِع 
عليهم بالباغة 

والفصاحة. 
ة  شــدَّ بعــَض  نَّ  اأ واعلــم 
فيمــا  عليــك  عــوٌن  الحــذِر 

ة  شــدَّ بعــض  نَّ  واأ تحــذُر، 
ليك ما َتتقــي. واعلم  ــا يدعــو اإ قــاء ِممَّ االِتّ

نفســهم بالتعريض  نَّ النــاس يخدعون اأ اأ
والتوقيــع بالرجال في التمــاس مَثالبهم 
بيُن   ذلك اأ

ُّ
وَمســاويهم ونقيصتهم، وكل

فــا  ْبــِح،  َوَضــح الصُّ عنــد ســامعيه مــن 
تكونــنَّ من ذلــك في غــرور، وال تجعلنَّ 

هله. نفسك من اأ
نــي مخبــرك عــن صاحــٍب لــي، كان  •واإ
ُس  عظم الناس فــي عيني، وكان راأ مــن اأ
عظَمــُه فــي عينــي ِصَغــَر الدنيــا فــي  مــا اأ
عينــه؛ كان خارًجــا مــن ســلطان بطنه؛ 
ذا  اإ ُيكـثــر  وال  يجــد،  ال  مــا  ى  يتشــهَّ فــا 
َوَجــَد، وكان خارًجا من ســلطان َفْرِجِه؛ 
ليــه ريبــة، وال يســتخفُّ لــه  فــا يدعــو اإ
ًيــا وال بدًنــا، وكان خارًجا من ســلطان  راأ
لســانه؛ فــا يقول مــا ال يعلــم وال ينازع 
فيمــا يعلــم، وكان خارًجــا مــن ســلطان 
ثقــٍة  علــى  ال  اإ بــًدا  اأ ُيقــِدُم  فــا  الجهالــة؛ 

بمنفعٍة.

نطــق  ذا  فــاإ صامًتــا  دهــره  كـَثــَر  اأ •كان 
كان  الناطقيــن.  َبــذَّ 

متضاعًفــا  ُيــَرى 
مستْضَعًفا، 

ذا جاء الِجدُّ فهو الليث عادًيا. كان ال  فــاإ
يدُخل في دعوى، وال يشترك في ِمراء، 
ــة حتــى َيــرى قاضًيــا َعْداًل  وال ُيْدلــي بُحجَّ

وُشهوًدا ُعُدواًل.
حــًدا علــى مــا قــد يكون  •وكان ال يلــوم اأ
العــذر فــي مثله حتــى يعلم مــا اعتذاره، 
لــى َمــن يرجــو  الَّ اإ وكان ال يشــكو وجًعــا اإ
ال  عنده الُبْرء، وكان ال يستشير صاحًبا اإ
م  من يرجو عنده النصيحة، وكان ال يتبرَّ
ى،  يتشــكَّ وال  ى  يتشــهَّ وال  ط  يتســخَّ وال 
 عن 

ُ
، وال َيْغفل وكان ال ينقــُم علــى الولِيّ

خوانــه  ، وال يخــصُّ نفَســه دون اإ العــُدِوّ
بشيء من اهتمامه وحيلته وقوته.

طقَت -ولن  ْن اأ خاق اإ •فعليك بهذه االأ
خَذ القليل خير من ترك   اأ

تطيق- ولكنَّ
هــل  نَّ خْيــر طبقــاِت اأ الجميــع. واعلــم اأ
ِصُفهــا لــك: َمْن َلــْم ترتِفْع  الدنيــا طبقــٌة اأ

ِضع عن الرفيع. عن الوضيِع ولم تتَّ

دب الكبير  المصــدر : كـتــاب االأ
البن المقفع

من وصايا ابن المقفع
 في آداب المجالسة

الســؤال )66(:  مــا الفرق مــن الناحية البيانية 
ن  اأ قــوم  شــنائن  يجرمنكــم  )وال  قولــه  بيــن 
ن تعتدوا( سورة  صدوكم عن المسجد الحرام اأ
ية ٢ وقوله )وال يجرمنكم شنائن قوم  المائدة اآ
ية 8؟ لماذا  ن ال تعدلوا( ســورة المائدة اآ علــى اأ

ن( ؟ ن( ومرة )اأ جاءت مرة )على اأ
ِذيــَن  َهــا الَّ

يُّ قــال تعالــى فــي ســورة المائــدة )َيــا اأ
ــْهَر اْلَحــَراَم  ــوْا َشــَعاِئَر هللِا َواَل الشَّ َمُنــوْا اَل ُتِحلُّ اآ
يــَن اْلَبْيــَت اْلَحَراَم  ّمِ َواَل اْلَهــْدَي َواَل اْلَقاِئــَد َوال اآ
َذا َحَلْلُتْم  ِهــْم َوِرْضَوانــًا َواإ ّبِ

ن رَّ َيْبَتُغــوَن َفْضــًا ّمِ
وُكْم  ن َصدُّ ُن َقْوٍم اأ ُكْم َشَناآ َفاْصَطاُدوْا َواَل َيْجِرَمنَّ
ن َتْعَتــُدوْا َوَتَعاَوُنوْا َعَلى  َعِن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم اأ
ْثــِم َواْلُعْدَواِن  ْقــَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى االإ اْلبــّرِ َوالتَّ

نَّ هللَا َشِديُد اْلِعَقاِب }٢{(.ز ُقوْا هللَا اإ َواتَّ
اِميَن  َمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّ ِذيَن اآ َها الَّ

يُّ وقــال تعالى )َيــا اأ
ُن َقــْوٍم  ُكــْم َشــَناآ َداء ِباْلِقْســِط َواَل َيْجِرَمنَّ ِ ُشــهَ ِلّ
ُقوْا  ْقَوى َواتَّ ْقَرُب ِللتَّ الَّ َتْعِدُلــوْا اْعِدُلوْا ُهَو اأ َعَلــى اأ
نَّ هللَا َخِبيــرٌ ِبَمــا َتْعَمُلــوَن }8{( المحذوف  هللَا اإ
ولى )على( وهــو من الحذف الجائز  ية االأ فــي االآ
ومعلــوم  ن  اأ بوجــود  الخافــض  نــزع  ويســموه 
الحــرف وهــذا جائــز نحويًا. والســؤال هــو لماذا 
ولى وُذكر في  ية االأ ُحــذف الحرف )على( فــي االآ

الثانية؟ 
كــد من  ذا كان الحــرف متعّيــن يكــون الذكــر اآ اإ
ي له عدة معاني(  ذا لم يكن متعّينًا )اأ الحذف واإ
ذا نظرنا  يكون من باب التوســع في المعنى. واإ
كد من  ن الثانية اآ يتين الســابقتين نجد اأ لى االآ اإ
ولى نزلت في  ية االأ ن الحرف ُذكر واالآ ولــى الأ االأ
حادثــة واحــدة حصلــت وانتهــت وهــي تخــص 
قريــش عندمــا صــدوا المســلمين عــن المســجد 
ية الثانية فهي عامة وهي محكمة  ما االآ الحرام اأ
لــى يوم  مــر بالعــدل اإ لــى يــوم القيامــة وهــي االأ اإ
ولــى تدخــل فــي الثانية  يــة االأ ن االآ القيامــة ثــم اإ
العــدل  مــن  وليــس  الظلــم  هــو  العــدوان  ن  الأ
مــر  مــر بالعــدل اأ ولــى؛ واالأ كــد مــن االأ فالثانيــة اآ
مر خاص جدًا لــذا اقتضى حذف  ولــى اأ عــام واالأ

ولى وذكره في الثانية. الحرف )على( في االأ
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مال وعمال الخميس8

العراق ُيدّشن قريبًا مرحلة جديدة من تطوير الكهرباء 

وألمانيا ترّحب بخططه لإلصالح االقتصادي
دار السام/ متابعة

عان  علــن رئيــس مجلــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي، عــن قــرب اإ اأ
المرحلــة الثانيــة مــن خارطــة تطويــر الكهربــاء، بمشــاركة شــركات 
وقات صعبة" بســبب كورونا، فيما  ن العراق "يمر باأ كــد اأ لمانيــة، واأ اأ
نجيا ميركل بجهود الحكومة لتحقيق  لمانية اأ رّحبت المستشارة االأ

صاح االقتصادي. االإ
وقــال الكاظمــي خــال مؤتمــر صحفــي مشــترك مــع ميــركل، جئنــا 
لــى برليــن لنؤكــد التــزام العــراق برغبتــه فــي اقامة عاقــات وثيقة،  اإ
مني  لمانيا وتعزيــز جهود التعــاون االأ ونتطلــع لشــراكة حقيقيــة مــع اأ
عــان المرحلة الثانيــة من خارطة  والعســكري، وتابــع: نقترب من اإ

لمانية. الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات االأ

اإلعالم الرقمي: إطالق رخصة الجيل 

الرابع سيوفر اآلالف من فرص العمل

دار السام/ بغداد

طاق  ن اإ عام الرقمي، اأ اعتبر مركــز االإ

تقنيــات  مــن  الرابــع  الجيــل  رخصــة 

الف من  االتصــال الاســلكي ســيوفر االآ

مؤكــدًا ضــرورة دعمــه  العمــل،  فــرص 

بالتشريعات القانونية.

ن  اإ صحفــي،  بيــان  فــي  المركــز  وقــال 

فــي  الرابــع  الجيــل  رخصــة  اطــاق 

بنــاء  وتيــرة  مــن  ستســرع  العــراق 

اســس  وتعــزز  االلكـترونيــة  الحكومــة 

االالف  وتوفــر  الرقمــي(،  )االقتصــاد 

مــن فــرص العمــل، فضا عــن توفيرها 

حــا شــاما واكـثــر امانــا الســتخدامات 

االنترنت في الباد.

النهوض باالقتصاد يتطلب شراكة 
القطاعين العام والخاص

دار السام/ بغداد
االقتصــادي  ن  بالشــاأ المختــص  كــد  اأ
هميــة تفعيــل واقع  حمــد اأ فــوزي محمــد اأ
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام الخــاص 
بالنشــاطات  النهــوض  مكانهــا  باإ والتــي 
الشــراكة  ان  واضــاف  االقتصاديــة. 
بجميــع  تنهــض  ان  يمكنهــا  الحقيقيــة 
القطاعات، الســيما ان البلد يملك ســوقا 
للعمــل تعــد فرصــة متجــددة للشــركات 
المجــاالت،  مختلــف  فــي  المتخصصــة 
قائــًا: لنقــف عنــد الصناعــات التحويليــة 
التــي تعانــي مــن تراجــع منذ عقــود، رغم 
المفصــل  بهــذا  النهــوض  مقومــات  توفــر 
للبــاد  يمكــن  حيــث  المهــم،  الصناعــي 

ن تحقــق نجاحــًا كبيــرًا في هــذا الجانب  اأ
الصناعــة  هــذه  تطويــر  امكانيــة  لوجــود 

وبــذات الوقــت وجــود الســوق لمنتجات 
هذه الصناعة.

أوبك: إغالقات هذا الشتاء قد تجعل الطلب على النفط يواجه مزيدا من المخاطر
دار السام/ وكاالت

ن  وبــك+"، اإ قالــت لجنة "اأ
و جزئيــة  غاقــات كاملــة اأ اإ
تجعــل  قــد  الشــتاء  هــذا 
الطلــب على النفــط يواجه 
المخاطــر.  مــن  مزيــدا 
"رويتــرز"  وكالــة  فــادت  واأ
وبك+"  ن مسودة بيان "اأ باأ

مقترحــات  ي  اأ تتضمــن  ال 
سياســة  ن  بشــاأ جديــدة 
ينايــر  مــن  المجموعــة 
ن لجنة المراقبة  ٢٠٢1، واأ
عــدم  ن  اأ الوزاريــة وجــدت 
التقيــد بتخفيضــات النفــط 
لف  في ســبتمبر بلــغ 199 اأ

برميل يوميا.
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9اتجاهات الرأي 

)الورقة البيضاء( والواقع األسود!
جاسم الشمري

دخــال  اإ فــي  النفــط  ســواق  اأ تســببت ربكــة 

وفــي  الدّوامــات،  مــن  العديــد  فــي  العــراق 

الرواتــب  توفيــر  صعوبــة  دّوامــة  مقّدمتهــا 

كـثــر مــن ســّتة ماييــن موّظــف ومتقاعــد،  الأ

حراجًا كبيــرًا لحكومة مصطفى  مّمــا ســّبب اإ

ّنها اســتلمت خزينة  الكاظمــي التــي تقــول باأ

قّل من مليــار و3٠٠ مليون  العــراق وفيهــا اأ

المهــدي  عبــد  عــادل  حكومــة  مــن  دوالر 

السابقة!

ويعاني العراق، منذ عقد ونصف، من ركود 

اقتصادّي وصناعّي محّلّي شبه تاّم، وغالبّية 

والقطنّيــة  واالســتهاكّية  الغذائّيــة  المــواّد 

والمنزلّية تســتورد مــن دول العالم القريبة 

والبعيدة!

ولقــد ســمعنا مائت الوعــود مــن الحكومات 

السابقة بخصوص تنشيط قطاعات الصناعة 

ّنهــا لــم تر  ال اأ والزراعــة والتجــارة المحّلّيــة، اإ

رض الواقع، ولهذا  النــور، ولم ُتطّبــق علــى اأ

بقيت غالبّية تلك القطاعات في شــلل شــبه 

تــاّم بســبب غيــاب الخّطة الوطنّية الشــاملة 

ببقّيــة  ســوة  اأ المحّلــّي  باالقتصــاد  للنهــوض 

دول العالم!

التدهــور  السياســّيين  غالبّيــة  ويعــزو 

ّن الدولة انشغلت بمحاربة  لى اأ االقتصادّي اإ

رهــاب، وهــذه حّجة ســقيمة ال تقوى على  االإ

مــام واقع غالبّية البلــدان بما فيها  الصمــود اأ

رهاب من  ّن محاربــة االإ الــدول الضعيفــة، الأ

مهــام وزارتــي الدفــاع والداخلّيــة، وال يعني 

خرى. ذلك تجميد بقّية مفاصل الدولة االأ

ّن العملّيــات العســكرّية لــم تكــن فــي  ثــّم اإ

عمــوم العــراق، بــل كانــت في مــدن محّددة 

فــي الشــمال والغــرب، ومــع ذلك لم تشــهد 

ّي تطــّور يذكــر في  منــة( اأ مــدن الجنــوب )االآ

المجاالت الصناعّية والتجارّية والخدمّية!

الواقــع المالّي الهّش وصل لدركات مخيفة، 

ســبوعين  االأ خــال  العــراق  شــهد  ولهــذا 

الماضيين لغطًا وفوضى واحتجاجات كبيرة 

لعجــز الدولــة عن ســداد رواتــب الموّظفين 

التعيينــات  فوضــى  وســط  والمتقاعديــن، 

لمايين الموّظفين غير المنتجين!

ّكــد وزيــر المالّيــة العراقــّي "علــي عاوي"  واأ

ّن عــدد الموّظفين  ســبوع الحالــّي اأ بدايــة االأ

المؤّسســات  فــي  )الوهمّييــن(  الفضائّييــن 

لف  لى 3٠٠ اأ الحكومّيــة يتــراوح بين ٢٠٠ اإ

موّظف.

المهــدي  عبــد  حكومــة  عــاوي  وحّمــل 

الســيولة  صرفهــا  "بســبب  المســؤولّية 

برامهــا اّتفاقًا بتقليل الصادرات النفطّية،  واإ

ن خّفض التصدير  يــرادات بعد اأ مّمــا قّلل االإ

لى نحو مليون برميل". اإ

مــور،  االأ لحلحلــة  حكومّيــة  محاولــة  وفــي 

الثاثــاء  يــوم  الكاظمــي  حكومــة  قدمــت 

"الورقــة  ســمته  اأ مــا  للبرلمــان  الماضــي 

بمعالجــة  والكـفيلــة  صاحّيــة  االإ البيضــاء 

الكـثيــر مــن نقاط الخلل التــي تراكمت على 

مدى سنوات طويلة"!

ّن  اأ االقتصادّييــن  الخبــراء  بعــض  وذكــر 

جــور والرواتب  الورقــة تتضمــن تخفيــض االأ

المئــة،  فــي  لــى 1٢.٥  اإ المئــة  فــي  مــن ٢٥ 

صــرف  ليتــّم  التقاعــد  صنــدوق  صــاح  واإ

الصنــدوق،  مــن  مباشــرة  التقاعــد  رواتــب 

الدولــة  لشــركات  المالــّي  الدعــم  وخفــض 

عوام، وتخفيض  بنسبة 3٠ في المئة لثاثة اأ

جمالــي الدعــم الحكومــّي مــن 13 في المئة  اإ

عــادة  لثــاث ســنوات، واإ المئــة  فــي  لــى ٥  اإ

يقــاف  اإ خــال  مــن  الرواتــب  ُســّلم  هيكلــة 

عملّيات التوظيف واالســتبدال الجديدة في 

على لرواتب  القطاع العاّم، وتحديد ســقف اأ

ويقّلــل  العدالــة  يحّقــق  بمــا  الموّظفيــن 

العامليــن  كّل  شــمول  وضمــان  الفــوارق، 

والمختلــط  والخــاّص  العــاّم  القطــاع  فــي 

والتعاونّي باالستحقاقات التقاعدّية!

لمعالجــة  تســع  لــم  الحكومــة  ّن  اأ الغريــب 

ّنهــا مــع  زمــة قبــل تفاقهمــا، بــل وجدنــا اأ االأ

ســاعات توزيع الرواتب كشــفت عن عجزها 

والمتقاعديــن،  الموّظفيــن  رواتــب  ميــن  لتاأ

ورقتهــا  قدمــت  ســبوعين  باأ وبعدهــا 

صاحّية! االإ

الحالّيــة  المرحلــة  تجــاوز  يمكــن  فكيــف 

نيــة وليــس لخطــط  التــي تحتــاج لــواردات اآ

مد؟ استراتيجّية بعيدة االأ

ّن الدعــوة الحكومّيــة لاقتــراض الداخلــّي  اإ

ن تقود  ميــن رواتب الموّظفين ال يمكن اأ لتاأ

ّن البنــوك المحلّية  لحــّل المعضلــة، ذلك الأ

ستقرض الدولة بموجب فوائد ضخمة وهذا 

سيزيد من تعقيدات المشكلة!

حوال ال يمكن تلّمس الجانب  فضل االأ وفي اأ

لبــاد تعتمــد  الخّطــة  هــذه  فــي  التطويــرّي 

ميزانياتهــا بمــا ال يقّل عن 9٠ في المئة على 

غلــب مــا هــو موجود  الــواردات النفطّيــة، واأ

فــي هــذه الورقــة هــو تخطيط الســتقطاعات 

مــن رواتب الموّظفين، ولــم تتطرق الورقة 

لرواتب كبار الموّظفين في الدولة!

زمة المالّية الحارقة تحاول الحكومة  كرة االأ

رميهــا تحــت قّبة البرلمــان الذي يتهّرب من 

الماضيــة  الحكومتيــن  علــى  الرقابــي  دوره 

والحالّية!

ناصعــة،  البيضــاء"  "الورقــة  كانــت  مهمــا 

السياســّي  الفســاد  حيتــان  سَيســمح  فهــل 

دوات الضبــط  ن تقتــرب منهــم اأ والمالــّي بــاأ

والمحاسبة؟

كـثــر  وهــل الحكومــة قــادرة علــى اســترداد اأ

موال  لف مليار( ُنهبــت من اأ مــن تريليــون )اأ

ين ذهبت؟ لى اأ حد يعرف اإ العراقّيين، وال اأ

ّن "الورقــة البيضــاء"  اأ خاصــة القــول هــو 

بعيــدة عــن الواقع المالــّي العراقــّي، وتفتقر 

والعملّيــة  الواقعّيــة  التنموّيــة  للُخَطــط 

العراقــّي  باالقتصــاد  للنهــوض  الواضحــة 

المترّدي!

تحّديات كبيرة وليال مظلمة تنتظر العراق، 

مام ُظلمة  فهل ســتصمد "الورقة البيضاء" اأ

الواقــع الملــيء بالفاســدين الذيــن ُيخّربــون 

ّن العراق مقبل  م اأ صاح، اأ كّل مشــاريع االإ

حقًا على مرحلة اقتصادّية بيضاء؟
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قراءات  10

أفكار حول وسطية اإلسالم
مجدي محمد مدني

ووســطية  الوســطية.  ديــن  ســام  االإ

ي عدالتــه فيمــا جــاء بــه مــن  ســام اأ االإ

حكام وقيم وُمثل ومبادئ، فهو ميزان  اأ

ليــه النــاس فــي معرفــة  العــدل يرجــع اإ

الخيــر والشــر، والصاح والفســاد. فهي 

مة مستقيمة على الحق ال انحراف لها.  اأ

ســام لها طابــع االعتدال، وهي  مة االإ فاأ

ن تقــود وتوجــه  مــة التــي صلحــت الأ االأ

حيــن  الفيصــل  هــي  ومبادئهــا  مــم،  االأ

يختلف الناس في المبادئ والمثل.

فــكار التي  لــى بعــض االأ شــارات اإ  تلــك اإ

ستاذ الدكـتور/ محمد  سطرها فضيلة االأ

عمــارة رحمــه هللا تعالــى، التــي جــاءت 

لفضيلــة  ســام  االإ وســطية  كـتــاب  فــي 

الشــيخ محمد محمــد المدني )13٢٥ – 

1388هـ ، 19٠7 – 1968م(.

لقــد كان الشــيخ محمــد المدنــي رحمــه 

عام مدرســة  هللا تعالــى واحــدًا من اأ

صــاح والتجديــد التــي تكونــت  االإ

مــام محمــد  مــن حــول منهــاج االإ

 – 13٢3هـــ   –  1٢66( عبــده 

فــي  19٠٥م(   –  1849

صاح. االإ

الذاتيــة  والســيرة 

لفضيلــة 

طويلــة  المدنــي  محمــد  محمــد  الشــيخ 

كاديمية.  دارية واالأ مليئة بالمناصــب االإ

وله العديد من الكـتب الهامة، من بينها 

الكـتاب 

)وســطية  يدينــا  اأ بيــن  الــذي  

ســام(، والذي صــدرت طبعته  االإ

ولى في عام االأ

للثقافــة  البشــير  دار  عــن  ٢٠16م   

والعلوم. وهذا 

الكـتاب يقع في 16٠ صفحة من القطع 

. د. محمد عمارة  الصغيــر، قام فضيلــة اأ

ســامي  كبــر مشــروع فكــري اإ صاحــب اأ

فــي عصرنا الحديث؛ بدراســته وتقديمه 

والتعليق عليه.

كيد على حقيقة   والهدف من الكـتاب التاأ

ســام  ن مــا جــاء بــه االإ ساســية؛ وهــي اأ اأ

عدلهــا؛ مــن  ديــان واأ كمــل االأ الــذي هــو اأ

ســعاد  حــكام ومثــل كـفيلــة باإ مبــادئ واأ

ن البرنامــج العملــي الــذي  البشــرية، واأ

صاحي للبشرية  جاء به هو البرنامج االإ

نه ينظر لمخالفيه نظرة تسامح  كافة، واأ

عــداؤه ديــن  وبــر، وليــس كمــا يصــوره اأ

هجوم واغتيال ودمار.

ية الكريمة:  فكرة البحث تتلخص في االآ

َتُكوُنوا  ًة َوَســًطا ِلّ مَّ أ
ِلــَك َجَعْلَناُكــْم ا “َوَكَذٰ

 
ُ

ُســول الرَّ َوَيُكــوَن  ــاِس  النَّ َعَلــى  ُشــَهَداَء 

َعَلْيُكْم َشــِهيًداۗ  ” )البقرة: 143(. وليس 

البحــث تفســير، ولكنــه بيــان وســطية 

ي عدالتــه فيمــا جــاء بــه مــن  ســام اأ االإ

حــكام ومبــادئ ومثــل، وهو قــوام بين  اأ

ليه  طــراف، وميــزان العــدل، يرجــع اإ االأ

الناس في معرفة الخير والشــر، والحق 

واالعوجــاج،  واالســتقامة  والباطــل، 

مــن  ذلــك  وغيــر  والغلــو..  والقصــد 

المتقابات التــي يتعرض لها الناس في 

مختلف شؤونهم ووجوه حياتهم.

هللا  جعلهــا  التــي  الوســطية  هــذه 

ن  نها اأ للمســلمين رحمــة لهــم؛ مــن شــاأ

مة  تجعلهــم شــهداء علــى النــاس. فهــي اأ

خيرة متوسطة مستقيمة على الجادة، ال 

انحراف لها في شــيء لطرف، وصلحت 

لــى  مــة القائــدة الموجهــة اإ ن تكــون االأ اأ

حكامهــا هــي الفيصل بين  الواقعيــة، واأ

النــاس، ومبادئها هي المبــادئ المثالية 

حين يختصم الناس.

فصــول،  خمســة  مــن  الكـتــاب  تكــون 

ول بعنوان بين يدي البحث  الفصــل االأ

ســلوب – معنى  )الهدف – الفكرة – االأ

مظاهــر  الثانــي:  والفصــل  الوســط(، 

هــدي  الثالــث:  والفصــل  الوســطية، 

ســام في الزواج والطاق، والفصل  االإ

الرابــع: تحديــد الوضــع االجتماعي لكل 

ة، والفصل الخامس:  مــن الرجل والمراأ

صول الحكم. في اأ
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ترجـمات
11 الخميس

التعليم غير المتكافئ في 
الواليات المتحدة

بقلم: ناثان لين

دار السام/ متابعة

 توقفــت ناتالــي كــروز )1٢ عامــًا( عــن تعلــم الرياضيــات 

وفنــون اللغــة مؤخــرًا بســبب عــدم قدرتهــا علــى تحميــل 

تطبيق المدرســة االفتراضية، وجلس كارلوس، شقيقها 

البالغ من العمر 8 سنوات، بجانبها على طاولة المطبخ، 

ن المقاطعــة لــم  يــدرس بكـتــب عمــل العــام الماضــي الأ

ســابيع من بدء التعليم  تزوده بعد بجهاز كمبيوتر، بعد اأ

نترنت. عبر االإ

 ٥( لينتــز  وزينــو  زكاري،  يــدرس  المدينــة،  نفــس  وفــي 

داء،  االأ عاليــة  االبتدائيــة  مدارســهما  فــي  ســنوات(،  و9 

يام الثاثاء والجمعة، ويتعلمان  ويحضران شخصًيا في اأ

خــرى، بمســاعدة والدتهما  يــام الثاثة االأ عــن ُبعــد في االأ

الحاصلــة علــى تعليــم جامعــي، وهــي عاملــة اجتماعيــة 

تمارس عملها من المنزل.        

ميــال فقــط عــن يــورك،  ويفصــل كــروز، ولينتــز بضعــة اأ

بنسلفانيا، لكنهما يمثان عالمين منفصلين في الفرص 

اتســعت  فقــد  التعليــم،  يقــول خبــراء  التعليميــة، كمــا 

الفجوة بسبب جائحة فيروس كورونا.

م وحيدة وممرضة، بقلق بالغ  وتشعر بيلين كروز، وهي اأ

ن ابنتها ناتالي التي تعاني من صعوبات في التعلم،  بشــاأ

م تحمل تكلفة  وتحتــاج دعمــًا شــخصيًا، وال تســتطيع االأ

سبوع  يام االأ طفال في اأ مدرس خاص، وعادة ما تترك االأ

نجليزية بشــكل جيد،  مــع والديهــا، الذين ال يتحدثون االإ

ثناء عملها في دار لرعاية المسنين. اأ

وقالت كروز، وهي جالسة في منزلها المكون من غرفتي 

ننــا نتجــه  عتقــد اأ نــوم ويقــع فــي حــي للطبقــة العاملــة: "اأ

للخلف".

ن حوالي  طفالهــا في مدينة يورك، حيــث اإ تقــع مــدارس اأ

قل  نصــف الطــاب التينيون وثلثهــم ســود، ودرجاتهم اأ

بكـثيــر مــن المتوســط فــي اختبــارات الكـفــاءة الموحــدة 

للواليــة، وتعيــش عائلــة لينتز فــي منطقــة ضاحية يورك 

علــى مــن  ذات الغالبيــة البيضــاء، التــي تتميــز بنتائــج اأ

المتوسط في االختبارات.

نحــاء الواليــات المتحــدة،  وتتزايــد الفــوارق فــي جميــع اأ

بيــن المناطــق الفقيــرة والمناطق الغنيــة، حيث تواجه 

الوبــاء  بســبب  متزايــدة  تكاليــف  المــدارس  مجالــس 

جراءات السامة  -تتضمن تكنولوجيا التعلم عن ُبعد واإ

مثل التنظيف- في وقت تتراجع فيه عائدات الضرائب، 

المناطــق  فــي  الطــاب  يــرى  ن  اأ يًضــا  اأ المرجــح  ومــن 

التعليميــة الحضريــة، ومــن بينهــا يــورك، توقــف التعلم 

فيــروس  انتشــار  مســتويات  ارتفــاع  بســبب  الشــخصي 

كورونا في المناطق المكـتظة بالسكان.

فــي كليــر ووتر، يقــوم متطوعو فلوريــدا بتوصيل الطعام 

الكافتيريــا  وجبــات  علــى  يعتمــدون  الذيــن  طفــال  لاأ

المدرســية، وفــي مدينة ســولت ليك ســيتي بواليــة يوتا، 

لــى عــدم  جهــزة الكمبيوتــر المحمــول اإ دى النقــص فــي اأ اأ

بتســجيل  طــاب  ســبعة  كل  مــن  واحــد  طالــب  قيــام 

ول من الفصل الدراســي، وفي  ســبوع االأ الدخــول في االأ

ســاليناس بواليــة كاليفورنيــا، انتشــرت صــورة لطفليــن 

المجانيــة  فــاي"  "الــواي  يســتخدمان خدمــة  صغيريــن 

لــى 17 مليون  خــارج تاكــو بيــل، حيــث لفتــت االنتبــاه اإ

نترنت في  لى االإ نحاء الباد يفتقرون اإ طالب في جميع اأ

المنزل.

وقامــت دائرة مدارس مدينة يورك المتعثرة ماليًا بطرد 

كـثــر مــن 1٠٠ شــخص، من  جباريــة الأ جــازة اإ عطــاء اإ و اإ اأ

نهت برامــج الفنون  بينهــم العشــرات مــن المعلميــن، واأ

مــن  مجموعــة  التخفيضــات  عكســت  وقــد  المســرحية، 

العوامــل، مــن بينهــا تخفيضات على مســتوى الوالية في 

نها  نفاق المفروضة على المنطقة الأ التمويل وقيود في االإ

تعمــل مــن خــال برنامــج يهــدف للتعافــي المالــي الذي 

تشرف عليه الدولة.

قل مــن الطاب  لــم تقــم ضاحيــة يــورك، التي بها عــدد اأ

جراء مثل  قوى، باإ ذوي االحتياجــات الخاصة وميزانية اأ

هذه التخفيضات.

ليــس، مديــر مدرســة ضاحيــة يــورك  وقــد قــال بريــان اإ

ساســي الموجــود في  الثانويــة: هــذا هــو بعــض الظلــم االأ

طريقة تمويل المدارس، والمناطق الحضرية في واليتنا 

ضعيفة التمويل، نحن محظوظون جدًا.

دارة المدرســة، فــي ٢3 ســبتمبر  وفــي اجتمــاع مجلــس اإ

نــه  ندريــا بيــري: اإ الماضــي، قالــت مديــرة مدينــة يــورك اأ

ضافــي بحلــول ٢  ســيتم توزيــع ٢٠٠٠ جهــاز "iPad" اإ

كـتوبــر، ممــا يضمن حصول كل طالــب على جهاز، بداًل  اأ

سرة. من جهاز واحد لكل اأ

الجــداول  ترتيــب  تــم  نــه  اإ مقابلــة:  فــي  بيــري،  قالــت 

باســتخدام مزيــج مــن المــواد الحيــة والمســجلة بحيــث 

شقاء الذين يتشاركون في جهاز كمبيوتر واحد  يمكن لاأ

ن التعليم غير المتكافئ  لى الدروس، وقالت: اإ الوصول اإ

لطاب المدن والضواحي لم يكن فريًدا في يورك.

لــى منطقة حضرية  ي وقــت تذهب فيه اإ ضافــت: فــي اأ واأ

فــي المدينــة، ســترى التفــاوت والظلــم والفقــر ونقــص 

التمويل، هذه قصة المناطق الحضرية.

المصدر: رويترز.
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منـــــــابـــر

أ.د أحمد الريسوني

التدّين الشقّي 

وفهمــه  الديــن  ممارســة  فــي  للنــاس 
مذاهــب بعضهــا ســديد وبعضهــا قريب 
نقــول  ن  اأ يمكــن  بــل  بعيــد..  وبعضهــا 
إن هنــاك التدّيــن الســوي وهناك حتى 

التدّين الشقي.
بضاعــة  فقــط  ليــس  الشــقي  التدّيــن 
نجدها ونحتك بها ونراها ونســمع عنها 
فــي التاريــخ هنــا وهنــاك، بــل التدّيــن 
الشــرع  نصــوص  عليــه  نبهــت  الشــقي 
مــن  نماطــا  اأ هنــاك  ن  اأ مــن  نفســه، 
والمنحــرف  والــرديء  الســيء  التدّيــن 
اِس َمن  فــي مثــل قوله تعالى: )َوِمــَن النَّ
َصاَبــُه َخْيٌر  َ َعَلــىٰ َحــْرٍفۖ  َفــِإْن اأ َيْعُبــُد للاَّ
انَقَلــَب  ِفْتَنــٌة  َصاَبْتــُه  اأ َوِإْن  ِبــِه ۖ  نَّ  اْطَمــاأ
ِلَك  ِخــَرَةۚ  َذٰ ْنَيا َواْلآ َعَلــٰى َوْجِهِه َخِســَر الدُّ
هــو  وهــذا  اْلُمِبيــُن(،  اْلُخْســَراُن  ُهــَو 
التدّيــن الشــقي الــذي ينتهــي بصاحبــه 

إلى الخسران المبين.
جاء في حديث الرسول صلى هللا عليه 
وســلم: هلــك المتنطعــون، والمقصود 
الذيــن  المتدينــون  هــم  بالمتنطعيــن 
هوائهم  مزجتهم واأ يزيــدون في الدين باأ
الذيــن  المغالــون  ي  اأ فكارهــم،  واأ
مــور ويتجــاوزون حدود  يزيــدون فــي الأ
الشــرع فــي مــا يظنونــه اجتهــادا وتدينا 

وتقربا إلى هللا.
ن الرهبانيــة بمــا هــي انقطاع عن زينة  اأ
الحيــاة الدنيــا وملذاتهــا بدعــوى التفرغ 
الشــقي،  التديــن  مــن  نهــا  باأ للعبــادة، 
الذيــن  الثالثــة  الصحابــة  قصــة  ورد  واأ
ذهبــوا إلــى بيــوت النبي صلــى هللا عليه 
وســلم لمعرفــة مــا يفعــل مــن عبــادات 
فقــال  اســتقّلوها،  لكنهــم  ليقلــدوه، 
نه يصلي الليل كله ول ينام،  حدهم باأ اأ
نــه يصــوم الدهــر كله ول  خــر باأ وقــال الآ
نــه يعتزل النســاء  ينــام وقــال الثالــث باأ
ول يتــزوج، فبلــغ ذلك إلى النبي صلى 
خشــاكم  ما وهللا إني لأ هللا عليه فقال: اأ
فطر،  صوم واأ تقاكــم له، لكنــي اأ هلل، واأ
تزوج النســاء، فمن  رقــد، واأ صلــي واأ واأ

رغب عن سنتي فليس مني.
شــكال مــن التدين الشــقي  إذن عندنــا اأ
ومنهــا  الســوي،  وغيــر  الســعيد  وغيــر 
قولــه صلــى هللا عليــه وســلم: )مــا ظــل 
وتــوا  اأ إل  عليــه  كانــوا  هــدى  بعــد  قــوم 
الجدل( ومنها التدّين الشقي وهو نوع 
من انحراف الدين عن ســكـته وســوائه 
ن يشتغل الناس بالجدل  وصراطه، واأ
فــي مــا ل طائــل تحتــه بــل تحتــه فتــن 

ومشاكل"، على حد تعبيره.

بو زيد د. وصفي عاشور اأ

علينــا  يخــرج  خــر  واالآ الحيــن  بيــن   

راء جديــدة  بــاآ يســمون،  كمــا  »الحداثيــون«، 

ي  يطلقــون عليها اجتهــادات، وما هي من الراأ

و كـثير،  في شيء، وال من االجتهاد في قليل اأ

حكام،  يريــدون بهــا تغييــر الديــن، وتمييــع االأ

لى  لــى فــروع، والثوابــت اإ صــول اإ وتحويــل االأ

متشــابهات،  لــى  اإ والمحكمــات  متغيــرات، 

لــى ظنيــات؛ فــي محاولــة منهــم  والقطعيــات اإ

لتلبيــة رغبــات دفينــة فــي نفوســهم للتخلــص 

حكامها وفرائضها  من الشريعة ومحكماتها واأ

ة  المــراأ بتســوية  بالمنــاداة  مــرة  وقطعياتهــا، 

لغــاء الصيــام  بالرجــل فــي الميــراث، ومــرة باإ

ن الحدود قاسية  نتاج، ومرة باأ نه يعطل االإ الأ

ولــم تعــد مناســبة للعصــر الذي نعيشــه، وقد 

كانــت مناســبة للعصر البســيط البدوي الذي 

لخ!  نزلت فيه.. اإ

الفكــري  واقعنــا  فــي  ظهــرت  نــه  اأ والواقــع 

قيم بينها  والثقافــي ثنائيات جدلية مفتعلــة، اأ

تعــارض ومــا هــي مــن التعــارض فــي شــيء، 

العصــور  فــي  الغــرب  بــاد  مــن  اســتعيرت 

ســببًا  فيهــا  الكنيســة  كانــت  التــي  الوســطى 

ســباب قيــام هذا التعــارض بمــا ال يوجد  مــن اأ

ســام  شــيء منــه مطلقــًا عندنــا في شــريعة االإ

سام. وتصورات االإ

الثنائيــات »المصلحــة والنــص«،  ومــن هــذه 

وهــو  تعارضــًا،  بينهمــا  البعــض  قــام  اأ وقــد 

تعــارض وهمــي ومفتعــل، وال وجــود لــه فــي 

تعــارض  عنــد  نــه  اأ وقــرروا  شــريعتنا مطلقــًا، 

النص والمصلحــة يجب تقديم المصلحة، وال 

ي مصلحة يتحدثون وبمعيار من،  ندري عن اأ

ي عقل من  ن كان معيارهــا العقــل فوفــق اأ واإ

عقولهم؟

الفقــه  صــول  اأ مــن  مســتقًا  صــًا  اأ عندنــا  ن  اإ

حــكام الشــرعية  دلتــه التــي تســتقى منهــا االأ واأ

وتستنبط بها وهو »المصلحة المرسلة«، وقد 

نها  خــذت بها المذاهب الفقهيــة قاطبة، بل اإ اأ

معمــول بها عند عامة الفقهــاء قديمًا وحديثًا؛ 

ن المالكية قد اختصوا  خافًا لزعم البعض باأ

به.

خرى تدور حول  دلــة اأ صواًل واأ ن هنــاك اأ كمــا اأ

المصلحة وتحقيقها للناس، مثل االستحسان 

كلهــا  تــدور  تعريفــات  بعــدة  عرفــوه  الــذي 

تــرك  حــول المصلحــة، مثــل: »االستحســان 

وفق للناس«، وقيل:  خذ بمــا هو اأ القيــاس واالأ

حــكام  االأ فــي  الســهولة  طلــب  االستحســان 

وقيــل:  والعــام،  الخــاص  فيــه  يبتلــى  فيمــا 

خذ  خــذ بالســعة وابتغــاء الدعة، وقيــل: االأ االأ

مــل  بالســماحة وابتغــاء مــا فيــه الراحــة«؛ فتاأ

كيــف دارت كل هذه التعريفات على مصلحة 

المكلفين!

ن  دلة جميعًا، بالقراآ والمصلحــة لها عاقة باالأ

جمــاع والقياس وشــرع من قبلنا  ــنة واالإ والسُّ

صول،  دلة واأ وقــول الصحابي وغير ذلك من اأ

عمــال المصلحــة  دلــة مــن اإ فــا تخلــو هــذه االأ

نها جزء منها، كما ال تخلو من استثمار  فيها الأ

المصلحــة منهــا لتحقيقهــا للعبــاد فــي الدنيــا 

نه ال  خرة جميعًا.  والحاصل من هذا كله اأ واالآ

ي تعارض بين نص ومصلحة، وال بين  يوجد اأ

مقصــد ونــص، فالشــريعة مقاصــد ومصالــح، 

والمصالــح والمقاصــد هــي الشــريعة، وينشــاأ 

حدى جهتين؛  التعــارض الوهمي بينهمــا من اإ

نه نص  و اأ ولى: فهم النص على غير وجهه، اأ االأ

و من الخطاأ في تطبيق النص في  غير ثابت، اأ

الواقع، والثانيــة: تحديد المصلحة وتقديرها، 

م ال. وهل هي مصلحة شرعية اأ

ن  اأ نجــد  فســوف  والتدقيــق  التحقيــق  وعنــد 

المصالــح والمقاصــد جزء من بنيــة النصوص 

والشريعة وليست شياًئ خارجًا عن ماهيتها.

الخميس12

تقديم المصلحة على النص.. بين 
الحقيقة واالفتعال
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شوون اجتماعية
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وصعابهــا  الحيــاة  لطبيعــة  الملتزمــة  ســرة  االأ رؤيــة 
ومشــاكلها وكيفيــة التعامــل معهــا بــكل ابتاءاتهــا هــي 
ن  ساســية الســتقرارها، فاإ البوصلة الحقيقة والركيزة االأ
ن كل شــيء  حــدث خلــل جوهــري فــي هــذه الرؤيــة، فــاإ

ن يضطرب ويختل. يمكن اأ
لــذا يتوجــب التعامــل مــع شــون الحيــاة بتــوازن فــا 
نفسها من التمتع بنعمة االستقال، والتميز والتخلص 
معيــة، وال تســرف في مواكبة الزمــان، وال تعمل  مــن االإ
علــى كســر مــا تواضع عليــه الناس على نحو تــام. وهناك 
ســرة سواء لزوج  العديد من القواعد المنظمة لعمل االأ

و الفتى نسردها لكم: و الفتاة اأ او الزوجة اأ
ن  اأ يجــب  بالمولــود  فرحكــم  الوالــدان،  يهــا  اأ  -1
خــاق  حســن االأ تستشــعرا معــه وجــوب تربيتــه علــى اأ
ن تكونا قــدوًة صالحة  عظــم وســيلة تربويــة اأ والقيــم، واأ
نُفَســُكْم  َمُنوا ُقوا اأ ِذيَن اآ َها الَّ

يُّ لــه، وفقــا لقوله تعالى: }َيا اأ
ــاُس َواْلِحَجــاَرُة َعَلْيَهــا َمَاِئَكٌة  ْهِليُكــْم َنــاًرا َوُقوُدَهــا النَّ َواأ
َمــا  َوَيْفَعُلــوَن  َمَرُهــْم  اأ َمــا   َ َيْعُصــوَن للاَّ الَّ  ِشــَداٌد  ِغــَاٌظ 

ُيْؤَمُروَن}.
بنائهــم  م لهــم دور كبيــر فــي رعايــة اأ ب واالأ االأ  -٢
ُكــْم راٍع،  وفقــا لقــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: )ُكلُّ
 عن 

ٌ
مــاُم راٍع وَمْســُول ِتــِه، االإ  عــن َرِعيَّ

ٌ
ُكــْم َمْســُول وُكلُّ

ِتِه،   عن َرِعيَّ
ٌ

ْهِلِه وهو َمْســُول  راٍع في اأ
ُ

ُجــل ِتــِه، والرَّ َرِعيَّ
ِتها،  ُة راِعَيــٌة فــي َبْيــِت َزْوِجها وَمْســُوَلٌة عــن َرِعيَّ والَمــْراأ
ِتِه قاَل:   عــن َرِعيَّ

ٌ
ِدِه وَمْســُول والخــاِدُم راٍع في ماِل َســِيّ

ِبيــِه   راٍع فــي مــاِل اأ
ُ

ُجــل ْن قــْد قــاَل - والرَّ - وَحِســْبُت اأ
ِتِه(.  عن َرِعيَّ

ٌ
ل

ُ
ُكْم راٍع وَمْسو ِتِه، وُكلُّ  عن َرِعيَّ

ٌ
ل

ُ
وَمْسو

يجابــي كبيــر مــع كل صباح  الزوجــة لهــا دور اإ  -3
فطار،  عداد االإ ســرة، باإ في زرع االبتســامة في نفوس االأ
ســلوب  بنــاء والبنــات للمدرســة والجامعــة باأ تحفيــز االأ

لطيف.
ن لديك مشــروعا  خبرهــم بــاأ ســرتك واأ اجمــع اأ  -4
لخ". واطلب منهم  "شراء سيارة. بناء مسكن. تجارة.. اإ
ن يقللوا مطالبهم المالية غير  ن يســاعدوك في ذلك باأ اأ

الضرورية.
ن  والدك، ال بــد اأ المدرســة ال تكـفــي لتعليــم اأ  -٥

خر في التعليم والمتابعة. م دوًرا اآ ب واالأ يمارس االأ

مما كافاأ الرسول صلى هللا عليه وسلم زوجته   -6
نه لم يتزوج عليها في حياته، وهذا با خاف،  خديجة اأ

وفيه دليل على عظم قدرها عنده.
ابــن تيميــة، ابــن القيــم، الطبري، الشــافعي،   -7
حفظــوا  والمصلحيــن  العلمــاء  مــن  الكـثيــر  النــووي، 
ســرة  ة في اأ نها النشــاأ ن يبلغوا العاشــرة، اإ ن قبــل اأ القــراآ

صالحة.
والدهــم هي  فضــل هديــة يمنحهــا الوالــدان الأ اأ  -8

"الجلوس معهم".
هــل بالصــاة مبــداأ يغيــب عنــد بعــض  مــر االأ اأ  -9
مهــات، فهــي ترحــم بناتهــا فقــد ال توقظهــن للصــاة  االأ
جل راحتهــن، لقوله صلى هللا عليه  يام الدراســة الأ فــي اأ

بناُء َســبِع  والَدكــم بالصاِة وهم اأ وســلم "ُمــروا اأ
َعْشــٍر،  بنــاُء  اأ وهــم  عليهــا  واْضِربوهــم  ســنيَن، 

قوا بيَنهم في المضاِجع". وَفِرّ
ذا التزمنا  الحوار بين الزوجين ال ينجح اإ  -1٠
بــداء وجهــة  الصمــت حينهــا. ال بــد مــن الحــوار واإ

دب وبعــد ذلــك االتفــاق الصادق  النظــر بــكل اأ
على نتائج الحوار.

بعض الشــباب والفتيــات يتابعون   -11
التواصــل مثــل "ســناب  فــي بعــض مواقــع 
ال  الذيــن  الفارغيــن  بعــض  نســتجرام"  واإ
يســتفاد منهــم، وهذا ضيــاع للوقت ودليل 

على ضعف التربية.
ن  ولدك في سن المراهقة ال بد اأ  -1٢
تجــد منه مــا تتعجب غالًبا مــن العصيان 
وكـثرة المطالب المالية، فلتكن حكيًما 

في تعاملك واحذر من القسوة معه.
البنــات قــد يشــاهدن مناظر   -13
وفــي  الموبيــات  فــي  مســتحبة  غيــر 
للمتابعــة  يدعونــا  وهــذا  القنــوات، 
مــن من  بحــرص فســوف نكــون فــي ماأ

االنحراف العاطفي لديهن.
ة من  ضوابــط خــروج المراأ  -14

البيــت : 1- االهتمــام بحجابهــا 
تجعــل  ال   -٢ تخــرج.  حينمــا 

خروجها يؤثر على اهتمامها ببيتها. 3- ال تجعل الخروج 
عادًة يومية.

ة كـثيــرة الخــروج مــن بيتهــا تفقــد مــن  المــراأ  -1٥
صبح الخروج عند بعضهن  نوثتها على قدر خروجها، واأ اأ
ن يمر عليها يوم بدون  نها يســتحيل اأ صل، حتى اإ هو االأ

ن تخرج. اأ
لــى خدمتــك  لــى كل فتــاة، والــداك بحاجــة اإ اإ  -16
خواتك الصغار، فكوني على  وتعاونك معهم في تربية اأ

جرك في ذلك قدر المسولية، واحتسبي اأ

دار السالم/ بغداد/متابعة

همسات للزوجين/ 15 نصيحة 

لحياة أسرية بعيدة عن المشاكل
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تحقيقات وحوارات الخميس14

دار السام/ بغداد/ متابعة

عنــد زراعة المحاصيــل وخاصة الفواكه 
غذائيــة  عناصــر  الــى  نحتــاج  والخضــر، 
اخــرى عــاوة على مــا متوفر فــي التربة، 
لكــي تنمــو المحاصيــل بطريقــة صحية، 
لــذا من الضروري تزويــد التربة بعناصر 
ســمدة، ومنهــا العضوية  غذائيــة وهي االأ
او الطبيعيــة وســمادا اليوريــا والــداب، 
والمعرفــة  الدرايــة  الــى  تخضــع  وكلهــا 
ســمدة الكيمياوية  ثارها، اضافة الى االأ باآ
التــي لهــا تداعيــات صحية علــى متناولي 
وفــق  الســماد  اختيــار  ويكــون  النبــات 

جرعات تحددها نوع التربة.
 

سمدة نواع االأ اأ
تحــدث المرشــد الزراعــي احمــد علــوان 
حيــث قــال: "تعــد فضــات الحيوانــات 
والطيور افضل انواع السماد والمسمى 
مــن  يعــد  والــذي  العضــوي(  بـ)الســماد 
ســمدة المســتخدمة منذ  افضل انواع االأ
ت الزراعة في العراق، وهو ايضا  ن بــداأ اأ
الــى  اضافــة  للنتروجيــن،  جيــد  مصــدر 
معــادن اخــرى تحتاجهــا التربــة، وهــي 
اليوريــا والــداب، والتــي تنفــع النباتــات 

ان  علــى 

بهــذه  تامــة  درايــة  علــى  الفــاح  يكــون 
وهنــا  للتربــة،  اعطائهــا  قبــل  ســمدة  االأ
يبــرز دور المرشــد الزراعــي، اما الســماد 
الكيميــاوي فهــو مصنــع لزيــادة خصوبة 
النيتروجيــن  نواعــه  اأ ومــن  التربــة، 
ســمدة  واالأ والكالســيوم  والفوســفات 
نــوع  اكـثــر  علــى  المحتويــة  المختلطــة 
ســمدة  نواع المذكورة، وهناك االأ من االأ
غلــب العناصر  الثانويــة المحتويــة على اأ
التــي تحتاجهــا التربــة، ومنهــا الكبريــت 
وعلــى  والمغنيســيوم،  والكالســيوم 
ن يكون علــى معرفة بكميات  المــزارع اأ
ســمدة، واال تســبب فــي تســمم  هــذه االأ

التربة او نقص عناصرها الغذائية".
 

معامل معطلة
الدكـتــور مهــدي ســهر الجبــوري وكيــل 
ســمدة  االأ عــن  حدثنــا  الزرعــة،  وزارة 
بصناعــة  الداخلــة  "المــواد  وقــال: 
مــن اختصــاص  ســمدة ومســتلزماتها  االأ
وزارة الصناعــة والمعادن، مثل اســمدة 
اليوريــا التــي تكــون مــن انتــاج الشــركة 
ســمدة فــي البصرة  العامــة الجنوبيــة لاأ
التابعــة لــوزارة الصناعة والمعــادن، اذ 

تعاقدنا معها على كل المنتج 

المتوفر  المحلــي 
تجــاوزت  وقــد  لديهــا 
الشــركة  مــع  تعاقداتنــا 

في السنوات السابقة الى اكـثر من 3٠٠ 
الف طن، ويجري تعاقدنا 

من خال الشركة العامة للتجهيزات 
الزراعية".

ســمدة  باأ مشــكلة  وجــود  "عــدم  واكــد 
ســمدة  اليوريــا، ولكــن لدينــا مشــكلة باأ
ســمدة الداب قد  الــداب، لكــون معمل اأ
ن كان  اأ توقــف بعــد عــام ٢٠٠3، بعــد 
ينتــج فــي عكاشــات، وال يــزال المعمــل 
متوقفــا حاليــا، لذلــك ليــس لدينــا منتج 
محلــي، وعناصــر مــواد الــداب موجــودة 
منهــا الفوســفات الموجــودة بكـثــرة فــي 
االنبــار،  محافظــة  فــي  اراضينــا خاصــة 
فــي  وليــة  اأ كمــادة  الفوســفات  وتعــد 

الســماد،  هــذا 
ي  اأ مــكان  وباإ
تريــد  شــركة 

لاســتثمار  فرصــة 
الــداب،  ســماد  مجــال  فــي 

وبالنسبة لنا سنتعاقد معها سواء 
كانت الشــركة قطاعــا حكوميا او 

قطاعا خاصا 

وبكامل 
مــن  المســتخرج  المنتــج 

اراضينا".
فة االستيراد اآ

الفاح القادم من البصرة منتظر عباس 
يوجــد  "لمــاذا  بحــزن:  قــال  )4٢عامــًا( 

معمل 
واحد فقط لسماد اليوريا، 

فقد 
عــدة  تكــون  ان  الضــروري  مــن  كان 
معامل لتســد حاجة الفاحين، صحيح 
ن وزارة الزراعــة تعطينا ســماد اليوريا  اأ
بســعر مدعوم لكنه غيــر كاف، خصوصا 

لمناطق زراعية بمساحة كبيرة".
تقــوم  ال  لمــاذا   " عبــاس  واضــاف 
الــداب  معمــل  باعــادة  الصناعــة  وزارة 
مــواده  دامــت  مــا  عكاشــات؟،  فــي 
ولمــاذا  موجــودة،  وليــة  االأ
هنــاك  هــل  االســتيراد؟، 
جهات تستفيد من االستيراد 
وتضــر باقتصــاد بلدهــا؟ فنحن 
والمنتوجــات  ســمدة  االأ نســتورد 
الزراعيــة وكلهــا ممكــن اعادتهــا، لكنهــا 

فة االستيراد!".  اآ

األسمدة.. معامل متوقفة 
وأخرى دمرها اإلرهاب
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15مــالعب الخميس

كتيبة النوارس لموسم 2020/ 2021
دار السام/ بغداد

اعلــن نــادي الــزوراء الرياضــي، عــن القائمة 
النهائيــة لفريــق كــرة النوارس المشــارك في 

منافسات الدوري لموسم ٢٠٢٠/ ٢٠٢1.
عبدالكريم عبدالرزاق مديرا للفريق.

عبدالرحمن رشيد منسقا اعاميا للفريق.
الجهــاز الفني يتكون من باســم قاســم مدربا 
واحمــد خضير وحيدر عبد االمير مســاعدين 
وجليــل زيــدان مدربــا للحــراس ونصيــر عبد 

االمير مدرب اللياقة البدنية.
و٢7 العبــا: جال حســن وعــاء عبد الزهرة 

وعــاء كاطــع ومهند عبدالرحيم وعلي ياســين 
ومحمــد بشــير ومحمــد عبدالكريــم ومصطفــى 
ومصطفــى  جبــر  محمــد  ومصطفــى  محمــود 
حسن حنونً ومحمد رضا ومنتظر محمد جبر 
وضرغــام اســماعيل واحمــد مكنــزي ومحمــد 
صالــح وعلي طالــب ومهدي كامــل وعاء رعد 
ونجــم شــوان والحســيني عبدالــرزاق وعبــاس 
الميدانــي  وزاهــر  احوليبيــب  وحســن  قاســم 
وحســين علي وعمار عبدالحسين وعلي رحيم 

واحمد فاضل محمد.

القوة الجوية يكشف مدة غياب 
حصني وراضي والماديرا

دار السام/ بغداد

القــوة  لفريــق  الطبــي  الجهــاز  كشــف 

التــي  المــدة  القــدم عــن  بكــرة  الجويــة 

حصنــي  علــي  مــن  كل  عنهــا  ســيغيب 

وامجد راضي ومحمد الباقر الماديرا.

وضح الجهــاز الطبي في بيان للنادي  واأ

لــى  اإ ن الاعــب علــي حصنــي يحتــاج  اأ

لى التدريبات كون  ســبعة ايام للعودة اإ

ولــى بين اصابتــه بالتواء  التشــخيص االأ

ن اصابة  لى اأ فــي مفصل الركبة ، الفتا اإ

مجد راضي ال تدعو للقلق كونه اصيب  اأ

لــى  اإ ويحتــاج  الرباعيــة  العضلــة  فــي 

لى الماعب. يام للعودة اإ بضعة اأ

استدعاء مهاجم التسيو االيطالي 
لصفوف منتخب شباب العراق

دار السام/ وكاالت
وجــه مدرب المنتخب الوطني للشــباب 
الاعــب  لــى  اإ الدعــوة  جثيــر،  قحطــان 
العراقــي المغتــرب شــوان محمد والذي 
التســيو  شــباب  صفــوف  ضمــن  يلعــب 
لصفــوف  لانضمــام  وذلــك  يطالــي،  االإ

المنتخب خال الفترة المقبلة.
وقــال مــدرب منتخب الشــباب قحطان 
نه وجهنا بدعوة الاعب  جثير في بيان اإ
شــوان محمد لصفوف المنتخب، وذلك 
بعــد متابعته وجمع المعلومات الكاملة 
وراق الاعب  كمال اأ عنــه، ولكن يجب اإ
داريــة ليصبح جاهزًا لتمثيل منتخب  االإ

شباب العراق بقادم االستحقاقات.

الف ليرة.. سعر تذكرة دخول 
مباريات الدوري السوري الممتاز

دار السام/ متابعة

اعلن االتحاد السوري لكرة القدم، عن سعر تذكرة دخول 

مباريات دوري كرة القدم الممتاز للموسم الحالي ٢٠٢٠/ 

لف ليرة لدخول المباريات. ٢٠٢1. وحدد االتحاد مبلغ اأ

مباريات الجولة األولى من دوري الكرة الممتاز 2020/ 2021
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األخـــيرة الخميس16

دراسة: مرضى كورونا يعانون 
من أعراض بعد اإلصابة بأشهر

كســفورد  اأ جامعــة  قالــت 

وليــة  ن النتائــج االأ البريطانيــة، اإ

مد  ثير طويل االأ لدراســة عن التاأ

ن  اأ )كوفيــد – 19(، وجــدت  لـــ 

عــددًا كبيــرًا من المرضــى الذين 

ال  المستشــفيات  مــن  خرجــوا 

عــراض  اأ مــن  يعانــون  يزالــون 

ضيــق التنفس والتعــب والقلق 

لى ثاثة  واالكـتائب بعد شهرين اإ

صابة بالفيروس. شهر من االإ اأ

ن  ضافــت الجامعــة فــي بيان اأ واأ

ثيرات  يضــًا تاأ العلماء اكـتشــفوا اأ

فــي  متعــددة  عضــاء  اأ تصيــب 

ن االلتهاب  الجســم ويعتقــدون اأ

المســتمر ربمــا يصاحب 

مــن  المتعافيــن 

كوفيد – 19.

الجيولوجــي  المســح  هيئــة  حــذرت 
مريكية، من خطر حصول تسونامي  االأ
السكا"، نتيجة وقوع زلزال  في والية "اأ
ضخــم، بلغــت قوته 7.٥ درجــات، في 
الواليــة  قبالــة ســواحل  "بيرنــغ"  بحــر 

مريكية. االأ
وفــي تمــوز الماضــي، وقــع زلــزال بقــوة 
بعــد حوالــي 8٠٠  علــى  7.8 درجــات 
نكوراج  كيلــو متر جنوب غــرب مدينة اأ

السكا. في اأ

تحذير من تسونامي بعد زلزال 

قوي بوالية أالسكا األمريكية

ســترالية  نشــرت مجلــة ريــدرز دايجســت فــي نســختها االأ
شياء التي ينبغي تنظيفها  تقريرا استعرضت فيه قائمة باالأ
مراض، بما في  بشكل يومي لحماية نفسك من مسببات االأ

ذلك فيروس كورونا.
كوفيــد-19  جائحــة  ن  اإ تقريرهــا،  فــي  المجلــة،  وقالــت 
ســاهمت فــي تغيير الكـثير من عاداتنــا اليومية. وفي حين 
ن يســتمر التعقيم  ن بعض تلك التغيرات مؤقتة، يجب اأ اأ

المنتظم لمنازلنا على الدوام.
ن يتم تنظيفها كل  ســطح التي يجب اأ وفيما يلي، بعض االأ

يوم، حتى بعد انتهاء الجائحة وعودة الحياة لطبيعتها:
نارة  بــوابـ  مقود الســيارةـ  مفاتيح االإ )اليديــنـ  مقابــض االأ
جهــزة المنزليــة ـ منضــدات المطبــخ ـ الهواتف  ـ مقابــض االأ

رضيات ـ بطاقات االئتمان ـ المحمولة ـ االأ
 لوحات المفاتيح(

يظــن  رجــا  الفرنســية  الشــرطة  وقفــت  اأ

نفسه ملكا بعدما دخل عنوًة قصر فرساي 

وضــح مصــدر فــي  بالقــرب مــن باريــس. واأ

ن الرجــل البالــغ 31 عامًا وصل  الشــرطة اأ

ضاف  جرة ودخل حرم القصر. واأ بســيارة اأ

لى  ن سائق السيارة نّبه الشرطة اإ المصدر اأ

نــه يضع رداء  مــر ليــًا ووصــف الرجل باأ االأ

كــدت الناطقــة  ويظــن نفســه ملــكًا، فيمــا اأ

باســم قصــر فرســاي لوكالــة فرانــس بــرس 

و في  ثــاث القصر اأ ضــرار ماديــة في اأ نــه ال اأ اأ

مجموعاته.

توقيف رجل اعتبر نفسه ملكا 
في قصر فرساي بفرنسا

10 أشياء ال بد من تنظيفها يوميا.. بينها مفاتيح اإلنارة
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