
رواتب الموظفين بين انتظار قانون 

االقتراض أو االستغناء عنه

دار السالم/ بغداد
هيثــم  الماليــة  اللجنــة  رئيــس  وجــه 
الــوزراء  رئيــس  الــى  كـتابــًا  الجبــوري، 

مصطفــى الكاظمــي بشــان قانــون العجز 
المالي. واكد الجبوري ان هناك امكانية 
لتغطيــة رواتــب الموظفيــن، فيمــا دعــا 

تشــريع  عــن  االســتغناء  الــى  الكاظمــي 
العــراق  ويعانــي  المالــي.  العجــز  قانــون 
حــادة  اقتصاديــة  زمــة  اأ مــن  شــهر  اأ منــذ 

الموظفيــن  تســلم  خيــر  تاأ فــي  تســبب 
لرواتبهم بشكل مستمر.

من االقليم

04

إداريــة  تغييــرات  تجــري  دهــوك 

واسعة تشمل 14 مسؤواًل

تحقيقات وحوارات 
ــة  تاريخيَّ ..أصالــٌة  كركــوك  قشــلة 

تشكو اإلهمال

مالعب
هدافــي  بصــدارة  ينفــرد  ميمــي 

دوري نجوم قطر

االخيرة
مناهضــة  الفتــة  تضيــف  تويتــر 

للمعلومات المضللة

معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد )589( العدد 1555/ الخميس 12 ربيع األول 1442 هـ / 29 تشرين األول 2020 م16 صفحة 500 دينار عراقية.. سياسية.. عامة

111516

االفتتاحية

كتبها: المحرر السياسي
الجبهة العراقية... لماذا؟

نــه  و اأ ن تشــكيل الجبهــة العراقيــة فعــًا سياســيًا مكــررًا، اأ قــد يبــدو للبعــض اأ
نية، وهو انطباع ليس دقيقًا. موجه لغاية اآ

كـثر من رســالة، ومشــروعها المنتظر يعمل  ذلك ان تشــكيل الجبهة يحمل اأ
على جهتين:

ي والموقف. وضاع، وتجميع الكلمة والراأ تصحيح االأ
نه مشتت، فاقد للبوصلة، وهو  لقد كان ينظر إلى المكون السّني دومًا على اأ
جمعه يعتريه الشتات، وطنًا وسكانًا، ولكن  ليس بحال منفرد، فالعراق باأ

م دون تعمد. الحالة السّنية ربما سلط الضوء عليها دومًا.. عمدًا اأ

ن تكــون الجبهــة  والمهــم، انــه مــا زال الوقــت متاحــًا لاســتدراك، ونتطلــع اأ
ولــى في هــذا المجال. لقد بات مــن الوضح انه وبعد  العراقيــة هــي الخطــوة االأ
17 عامــًا مــن تغييــر النظــام السياســي في العراق، ان بلدنــا ال يمكن ان يقاد 
و مــن مكــون واحــد، بــل يحتــاج قيــادة جماعيــة  وحــد، اأ بنظريــة القائــد االأ
ن يتحمل الجميع  ومشــاركة فعليــة بالقرار مــن قبل المكونات الرئيســية، واأ
مــا المشــاركة الفعليــة بالقــرار او اتخــاذ  نجــاح العمليــة السياســية او فشــلها فاأ
زمات  ن الملفــات العراقية واالأ جبهــة المعارضــة وتشــخيص الخلل للتقويم. اأ
التــي يعيشــها والواقــع المعقــد المتشــابك الــذي هــو عليــه اليــوم بيــن العجــز 

االدارة،  فــي  مشــتركة  رؤيــة  إلــى  يحتــاج  الخارجــي،  والضغــط  الداخلــي، 
والتعــاون مــن اجــل انجــاز المهمــة كمــا ينبغــي، وتقديــم التنــازالت من اجل 

سامة مركب العراق الذي يهم الجميع.
مني هش، ووضعنا االقتصادي  ن ســاحتنا السياســية مضطربة، وواقعنا االأ اأ
خر، وحدودنا  يشــارف علــى االنهيــار، والتفــكك االجتماعــي يزداد يومًا بعــد اآ
تســتباح.. وكل هذه التحديات الجســيمة تحتاج قيادة جماعية تتعاون فيما 

بينها إلنقاذ العراق..
ن تكون الجبهة سبيًا لذلك .. وتساهم من اجله. وطموحنا اأ
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ســام  الإ ضــد  الكراهيــة  •اثــارة 
غراض سياســية وانتخابية سلوك  لأ
شــنيع ومرفوض ول يقل ســوءًا عن 

الرسوم المسيئة.

01

02 •ان المواقــف الرســمية التــي بــات يكررهــا الرئيــس 
عــدة  معــه  ويتابعــه  ماكــرون  يمانويــل  اإ الفرنســي 
خاقية التي يعانيها  زمــة الأ شــخوص، انما تعكس الأ
ومــا يــزال بعض رمــوز الغــرب الذين ل يســتطيعون 
التحــرر مــن عقليــة القصــاء ونبــذ التعايــش والســلم 

المجتمعي تحت ستار محاربة التطرف والرهاب.

رســالة  حمــل  مــن  هــو  •الســام 
جمع،  النسانية والحضارة للعالم اأ
ســس دولة  كرم اأ ن هدي النبي الأ واأ

العدل والخير.

03

•ان تصدير الخفاق السياسي الى العالم 

باثــارة  عنــه  نظــار  الأ وتحويــل  ســامي  الإ

الكراهيــة، ســلوك شــنيع مرفــوض ل يقل 

ســوءًا وضــررًا عــن الرســوم المســيئة، بل 

زمة واحدة. ان ذلك يصدر عن عقلية متاأ

05

04 فعــال العاطفيــة تجــاه  •ان بعــض ردود الأ
المســلمين  تمثــل  ل  المســيئة  الرســوم 
لــى  اإ بدلهــا  النظــر  يمكــن  بــل  بالضــرورة، 
ثقافــة  يرســخون  ممــن  الماييــن  موقــف 

ديان. التعايش والحوار بين الأ

نصرة النبي صلى الله عليه 
وسلم واجبنا وشرٌف لنا

•استاءت فرنسا وسحبت سفيرها من تركيا لن اردوغان "اساء الدب"، 

واعتبــر ان ماكــرون مختــل عقليــا وبحاجــة الى عــاج! واصرت علــى تكرار 

ن ذلك يدخل  كرم صلى هللا عليه وســلم باعتبار اأ الســاءة الى الرســول الأ

في اطار حرية الراي!

ل: ال يدخــل قــول اردوغــان فــي بــاب حريــة الــراي ايضــًا، وهل  •هنــا نســاأ

يمثل ماكرون شــخصية مقدســة منزهة معصومة عن الخطاأ لكي ل يســيء 

اليها احد؟!!

• المســلمون علــى امتــداد بقــاع الرض دعوا الى مقاطعة البضائع الفرنســية 

وســكـتت الحكومــات، ال يدخــل ذلــك فــي بــاب حرية الــراي، اليس من حق 

يــًا كان ان يتخــذ قــراره ويدعــو الخريــن اليــه دون جبــر او اكراه؟!  النســان اأ

اليس من الســفاهة وقلة العقل واختال المعايير ان تتبنى الدولة الفرنســية 

اعادة الترويج لرســوم ســفيه من ســفهائها، ثم تعلن ان العتراض على ذلك 

ي؟!! ساءة ينتهك حرية الراأ التجاوز والإ

• الدولــة العلمانيــة الديمقراطيــة التــي تتبجــح الدولــة الفرنســية انهــا 

تتمثل قيمها كان عليها المســارعة الى معاقبة الســفيه الذي اســاء الى 

الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم وتدراأ فتنة في داخل مجتمعها.. 

يا ترى كم من تداعيات اجتماعية ســتترتب على هذه الســلوكيات التي 

زمة، وستترك اثارها ونتائجها في عمق البنية  تعبر عن النفسيات المتاأ

الجتماعية للشعب الفرنسي؟!

• ان ســجل فرنســا )الدولــة والنخب الظامية التــي تحكمها( يتضمن 

صفحات سوداء بكل اشكال النحراف عن القيم التي تدعيها وتفتخر 

باطا بها.

األستاذ إياد السامرائي: 
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Wi Fi الكابل الضوئي ..هل يغير مسار االنترنت ويقلب الطاولة على

دار السام/ بغداد/ متابعة
لاتصــالت  العامــة  الشــركة  تخوضهــا  معــارك 
الوطنــي  المــن  وجهــاز  والمعلوماتيــة، 
مهربــي  مــع  الســاندة  والجهــات  والمخابــرات 
الصدمــة،   عمليــات  عليهــا  طلــق  اأ الســعات، 
لكســب مليــارات الدنانيــر العراقيــة، وتحســين 
خدمــة النترنــت، تقابلها اتهامــات متبادلة بين 
صحــاب البــراج عــن الخدمــات  المشــتركين واأ
وفوضــى  النترنــت  وبــطء  الســعار،  وغــاء 
تواكــب  المواطــن  يريدهــا  وخدمــة  البــراج، 
الدول المتقدمة في العالم، بين هذا وذاك، كنا 
نخــوض حوارات مــع موظفي شــركة التصالت 
والمعلوماتيــة فــي وزارة التصــالت، واصحــاب 
البراج والمواطنيــن، لمعرفة حقيقة النترنت 

في العراق. 

النترنت الوهمي
صحــاب البــراج التي تغزو  ن نبــداأ مــن اأ  قررنــا اأ
زقة في العاصمة بغداد والمحافظات، وحبذ  الأ
سباب خاصة بكل  غلبهم عدم ذكر الســماء، لأ اأ
ن  ول المتحدثيــن عنهــم: اإ واحــد منهــم، فقــال اأ
الــى  ســببه  يعــود  الشــتراكات  اســعار  ارتفــاع 
جشــع وزارة التصــالت، اذ انهــا تفــرض ســعر 
كـثــر مــن )70 دولرًا( على الشــركات،  الميــكا باأ
صحاب  بينمــا ســعر الميــكا )بحســب مــا يقــول اأ
المجــاورة  والــدول  الردن  فــي  البــراج( 

هو)دولران( فقط!.
هــذه المعلومــة تبعتهــا معلومة صادمــة اخرى، 
وهــي ان هــذه الشــركات تشــتري) 1 ميــكا( مــن 
دولرًا(،   80 بســعر)70-  التصــالت  وزارة 
وتبيعها الى المواطن بزيادة ارباح عليها ليصل 

سعر الـ)1 ميكا( الى )120 دولرًا(.
خر في بغــداد بحديث  ويتدخــل صاحــب بــرج اآ
ملفــت للنظــر،  قائــًا "الشــركات فــي العــراق 
تعتمــد فــي تجهيــز المواطنيــن بالنترنــت علــى 
الكاش )النترنت الوهمي(، اذ انها تدمج نســبة 
قليلــة مــن النترنــت النترنشــينال مــع الكــود 
كاش الــذي هــو عبارة عــن ســيرفرات تخزن في 

الدلتا، وهي عبارة عن انترنت غير حقيقي.
 

تهريب عكسي
ن مــا اشــيع عــن وزارة التصــالت انهــا  ونــوه بــاأ
ســعات  تهريــب  علــى  للقضــاء  بحملــة  قامــت 
النترنت، وهذا ما تداولته الخبار، لكن الواقع 
هــو ان هنــاك تهريبا عكســيا، اي بمعنى تهريب 
من خارج العراق الى الداخل، وليس العكس، 
ت الشــركات لشــراء حــزم النترنــت من  اذ لجــاأ
سعار  ســعار رمزية، مقارنة باأ الدول المجاورة باأ

الســعر  فــي ســبيل تخفيــض  التصــالت  وزارة 
للمواطن.

البنــى  مديريــة  مديــر  محمــود  علــي  المهنــدس 
لاتصــالت  العامــة  الشــركة  فــي  التحتيــة 
قــال:  التصــالت،  وزارة  فــي  والمعلوماتيــة 
ســعات النترنت تدخل عبــر المنافذ الحدودية 
وكويتيــة  ســعودية  )منافــذ  للبلــد  المتعــددة 
المحاذيــة  والمحافظــات  وايرانيــة،  واردنيــة 
الســعات  لكــون  وذلــك  كردســتان(،  لقليــم 
الداخلــة لقليــم كردســتان مــن تركيــا وايران ل 
تخضــع للسياســة المتبعة فــي وزارة التصالت 
الداخلــة  الســعات  تكــون  لذلــك  التحاديــة، 
رســمية، عندمــا تكــون نافذة عبر بوابــات النفاذ 
جميــع  فــي  المتواجــدة  العراقيــة  الرســمية 
المنافــذ الحدوديــة، وكذلــك محافظتــا كركــوك 
كردســتان،  اقليــم  مــع  خيتــان  المتاآ والموصــل 
وعندما تكون هناك سعات مهربة، فهذه تدخل 
الرســمية،  النفــاذ  ببوابــات  المــرور  دون  مــن 
المتواجــدة في المناطــق الحدودية، وان اغلب 
عــن طريــق  تكــون  للعــراق  المهربــة  الســعات 
اقليــم كردســتان، اذ تدخــل مــن ايــران وتركيــا 
الــى داخــل القليــم، ولكــون وزارة التصــالت 
التحاديــة غيــر مســؤولة عــن الســعات الداخلة 
من اقليم كردستان، بالتالي عدم سيطرتها على 
هذه الســعات، لختــاف السياســة المتبعة في 

القليم عن سياسة الوزارة التحادية.
 

ة مليارات الدنانير العراقيَّ
الخطيــرة،  الظاهــرة  لهــذه  المعالجــات  وعــن 
مــن  مباشــر  شــراف  "باإ علــي  المهنــدس  يقــول 
تمــت  الكاظمــي  مصطفــى  الــوزراء  رئيــس 
ســمي  متخصــص  فريــق  بتشــكيل  المباشــرة 
بـ)فريق الصدمة(، اذ انطلقت عمليات الصدمة 
للقضــاء علــى الســعات المهربــة الداخلــة للبلد، 
وشــكل فريق برائســة وزارة التصالت ويشمل 
ايضــا جهــاز المخابرات والمــن الوطني، وهيئة 
الجهــات  الــى  اضافــة  والتصــالت،  العــام 
واجبــه  المشــمولة،  المحافظــات  فــي  الســاندة 
جمع المعلومات الســتخباراتية عن مواقع بيع 
ســعات النترنــت المهربــة والجهات المســؤولة 
عن بيعها وتهريبها ، ومن ثم التحرك بتوقيتات 
معينة ســرية لغرض مداهمــة المواقع والتحقق 
ارض  علــى  ثباتهــا  باإ الــواردة  المعلومــات  مــن 
الواقــع، اذ تمــت مصــادرة وايقــاف مواقــع عــدة 
سف  كانت تستخدم لتهريب هذه السعات، ولاأ

ان اغلب هذه السعات مهربة من القليم.
 

سعار تخفيض الأ

وماذا عن الســعار؟، وهل اســتطاعت الشــركة 
بالنســبة  علــي:  قــال  للمواطنيــن؟،  تخفيضهــا 
للــوزارة مهمتهــا هــي نقل الســعات مــن المنافذ 
الحدوديــة الــى مقــرات الشــركات العاملــة علــى 
تجهيــز وتوزيــع هــذه الســعات الــى المواطنين، 
اذ قامــت الــوزارة بعــدة تخفيضــات علــى اجــور 
قصد بها الشــركات التي تقوم  البنــى التحتية، واأ
كانــت  وكلمــا  للمواطنيــن،  الخدمــات  بتجهيــز 
التحتيــة،  البنــى  اجــور  فــي  تخفيضــات  هنــاك 
تواكبهــا زيــادة كبيرة في عدد الســعات الداخلة 
للبلــد، مــا ينعكــس منطقيــا علــى المواطنيــن، 
علــى  ســر  الأ لجميــع  الشــديد  القبــال  لكــن 
اســتخدام خدمــات النترنت ســواء بالتصالت 
او اللعــاب او الخدمــات الخرى، ولد طلبا قويا 
علــى الســعات المســحوبة، قابله خلــل كبير في 
التقنيــات المســتخدمة لتوزيــع هــذه الخدمــات 
للمواطنين والتي تعتمد بنحو رئيس على تقنية 
الطمــوح  تلبيــة  يمكنهــا  ل  والتــي   ،)Wi-Fi(
فــي الوقــت الحاضــر بايصــال الخدمــات، وهــذه 
سباب المهمة في ضعف  حد الأ التقنيات كانت اأ
وكذلــك  المواطــن،  يتســلمها  التــي  الخدمــات، 
عــدم وجــود خطــط مدروســة وموحــدة لتوزيــع 
براج)Wi - Fi(  في العراق، وكذلك المشاريع  اأ
التي تبنتها وزارة التصالت والتي تمثل تقنيات 
متقدمــة في العالــم )Ftth( الكابل الضوئي، اذ 
تم تنفيذ مشــاريع متعددة في جميع محافظات 

. )Ftth( العراق كنواة لمشاريع
  

القرض الياباني
وعن مشروع الكابل الضوئي يؤكد علي لقد قمنا 

بتنفيــذ مشــاريع عــدة فــي جميــع المحافظــات، 
لكنهــا تقتصــر علــى احيــاء معينــة، وليــس فــي 
عاملــة  الشــبكات  وهــذه  المحافظــات،  عمــوم 
حاليــا، ولكن كما اســلفت ســابقا هنــاك اخطاء 
تنظيمية، ســتتم معالجتها فــي الوقت القريب، 
لتكــون الخدمــات الموزعــة بيــن هــذه الشــبكة 
تلبي طموح الــوزارة، باكمال اجراءات التعاقد 
بغــداد  فــي  خــط  الــف   150 مشــروع  لحالــة 
على)القــرض اليابانــي(، اذ ســيتم بموجــب هذا 
العقــد تجاوز جميع الخطاء التنظيمية والفنية 
الســابقة، والتــي حــددت فــي العقــود الســابقة، 
لتكــون خطوة على الطريــق الصحيح، ولتقديم 
الخدمــات الجيــدة للمواطنيــن، كمــا ان هنــاك 
مشــاريع اخرى، منها 16 فرصة اســتثمارية، اذ 
تشــمل هذه الفــرص جميع محافظــات العراق، 
عدا اقليم كردستان، اضافة الى منطقتي الكرخ 
 )Ftth(شــبكة لتقديــم  بغــداد،  فــي  والرصافــة 
قضيتها  الكابل الضوئي في عموم المحافظات باأ
حداث طفرة في  ونواحيها، والتي ستســهم فــي اإ
ان  بالذكــر  الجديــر  ومــن  الخدمــات،  مســتوى 
هــذه التقنيــة لديهــا اســتخدامات عديــدة، منهــا 
انهــا تعــد بنيــة تحتيــة مهمــة يعتمــد عليهــا فــي 
اطــاق الخدمــات اللكـترونيــة الحكوميــة وغير 
الحكوميــة، وســياحظ المواطن الفــرق الكبير 
Wi-( خدمــات  عــن  المقدمــة  الخدمــات  فــي 

Fi(، مــا ســيخير المواطــن للتقنية المســتخدمة 
بــدوره  وهــذا  لــه،  النترنــت  خدمــات  يصــال  لإ
ســيخلق منافســة بيــن الشــركات المســتخدمة 

للتقنيات المختلفة.
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وزير تربية اقليم كوردستان: متى استلزم 
األمر سنغلق أبواب المدارس

ربيل دار السام/ اأ
لن حمه سعيد ان  اعلن وزير التربية في اقليم كوردستان اآ
الوزارة لن تتوانى عن اغاق ابواب المدارس اذا استوجب 
المــر ذلــك حفاظا علــى ارواح الطلبة والكوادر التدريســية 

صابة بفيروس كورونا. من الإ
وقــال الوزيــر فــي تصريــح ادلــى بــه للصحفييــن اليــوم فــي 
اربيــل، انــه لو فتحنا ابــواب المراكز التعليميــة بالكامل في 
الوقــت الراهــن لكانــت المســؤولية التي ســُتلقى على عاتقنا 
كبيــرة جــدا، مبينا نحــن نعلم ان نظام التعليــم اللكـتروني 

لن يكون بمثابة التعليم المباشر والشفاهي.

األوقاف تعلن وفاة رجل 
دين بارز بكورونا في أربيل

ربيل دار السام/ اأ
والشــؤون  الوقــاف  وزيــر  اعلــن 
اقليــم  حكومــة  فــي  الدينيــة 
الشــخصية  وفــاة  كوردســتان، 
خوشــناوتي  منطقــة  فــي  الدينيــة 

واربيل الشيخ سلمان زيخاني.
بشــتيوان صــادق  الوزيــر  وكـتــب 

فــي صفحته علــى موقــع التواصل 
الجتماعــي "فيس بوك" منشــورا 
ســلمان  الشــيخ  وفــاة  فيهــا  اكــد 
الدينيــة  الشــخصية  زيخانــي 
والجتماعيــة فــي محافظــة اربيل 
كورونــا  بفيــروس  اصابتــه  بعــد 

المستجد.

دهوك تجري تغييرات إدارية 
واسعة تشمل 14 مسؤواًل

دار السام/ دهوك
اعلنت محافظة دهوك باقليم كوردستان، اجراء تغييرات 
بلديــات  مــدراء  شــملت  داريــة  الإ المناصــب  فــي  واســعة 

المحافظة.
وقــال نائــب محافظ دهوك ماجد ســيد صالــح، ان محافظ 
جــرى تغييــرات طالــت 14 مديــر بلديــة  دهــوك علــي تتــر اأ
ن تتر التقــى بالمــدراء المعينين  ضــاف اأ فــي المحافظــة، واأ
هم بهذه المناسبة، متمنيا لهم  حديثًا لبلديات دهوك وهناأ

التوفيق في مهام مناصبهم الجديدة.

اإلطاحة بمتهمين اثنين بحوزتهما 
مخدرات وأسلحة

ربيل دار السام/ اأ
شــرطة  مديريــة  اعلنــت 
فــي  الجــرام  مكافحــة 
عاصمــة  اربيــل  محافظــة 
اقليم كوردستان، اعتقال 
متهميــن بحوزتهمــا كميــة 
مــن المــواد المخــدرة مــع 
ســلحة، فيما  ثــاث قطــع اأ
تمكنــت مــن اعتقــال احد 
المسلحين الذين هاجموا 
الكافيتيريــات  احــدى 
فــي  اربيل.وجــاء  وســط 
بيــان للمديرية، ان قواتها 
تمكنــت في نشــاط لها في 

مدينــة اربيل، من اعتقال 
متهميــن همــا )ب س ح( 
و)س اأ م(، لفتــا الــى انهــا 

علــى  بحوزتهمــا  عثــرت 
كمية من المواد المخدرة 
مــن  )244غــرام(  وهــي 

مــادة الكريســتال و)200 
الهيروييــن  مــن  غــرام( 
و)33غــرام( مــن جامايكا 

مــن  غــرام(  و)20 
حبــة(  و)20  الحشيشــة 

سوماردين مخدرة.

نيران تلتهم سوق الدراجات في 

اربيل والحريق يمتد لمحال تجارية

دار السام/ اربيل

ســوق  فــي  كبيــر،  حريــق  اندلــع 

والهوائيــة  الناريــة  الدراجــات 

وســط مدينــة اربيــل عاصمــة اقليم 

كوردستان.

واندلعــت نيــران قويــة اندلعت في 

نهاية شارع سوق "شيخ هللا" قرب 

خــص في  ثريــة وبالأ ربيــل الأ قلعــة اأ
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ة.. بين اختفائها وشائعة استبدالها الحصة التموينيَّ
دار السام/ بغداد

جــرة، فيخــرج  يعمــل ابــو زينــب ســائق اأ

لــى  يوميــًا مــن الصبــاح الباكــر ول يعــود اإ

المنــزل، ال فــي منتصــف الليــل، وذلــك 

الكافيــة  المــوال  ميــن  تاأ مــن  ليتمكــن 

لدفــع اليجــار، وشــراء المــواد الغذائية، 

وبالرغم من انه كان يعتمد على مفردات 

الحصــة التموينيــة التــي توفرهــا الدولــة 

ن  لكل اســرة، ال انه اعاد حساباته بعد اأ

تقلصــت الى اربع مواد، ومن ثم اختفت 

من مخازن الوكاء.

لى شــراء  اذ يضطر ابو زينب )43 عامًا( اإ

باســعار  الســواق  مــن  الغذائيــة  المــواد 

مرتفعــة، ولنه المعيل الوحيد لســرته، 

فلــم يجــد امامــه غير العمل طــوال اليوم 

لســد العبــاء المالية التي اثقلــت كاهله، 

لف مــن الســر العراقيــة، في  وكاهــل الآ

الســابق كانــت الحصــة التموينيــة تعتبــر 

مــان، وخزينــًا تســتطيع الســرة  صمــام اأ

العتماد عليه، اذ تضم عشــر مواد توزع 

بعــض  ن  اأ حتــى  منتظمــة،  فتــرات  فــي 

الســر العراقيــة كانــت تحدد اســتهاكها 

الشــهري وتوفــر فائضــًا من مــادة معينة، 

فتوفــر  بيعــه،  خــال  مــن  تســتبدله  او 

تضــم  ل  فهــي  الن  امــا  نقديــة،  ســيولة 

اكـثــر مــن 4 مواد رديئــة، واحيانًا منتهية 

الصاحيــة، ول تــوزع بانتظــام، ما يدفع 

لى تعويض النقص بشــرائها  المواطنيــن اإ

مــن الســواق باســعار مرتفعــة، مــا يؤثــر 

بشــكل خــاص في الســر الفقيــرة التي ل 

تستطيع ســد احتياجاتها، فنقص المواد 

الغذائيــة فــي الحصــة التموينيــة يشــكل 

عباًئ اضافيــًا عليهم، فضًا عما يتحملونه 

من مصاعب الحياة. 

 

مجبرون

يقــول ابــو زينــب وعامــات التعــب تبدو 

واضحة على محياه "ان الحصة التموينية 

ول  جــدًا،  قليلــة  شــهريًا  اتســلمها  التــي 

تكـفينــي لنهاية الســبوع، وفــي كـثير من 

لــى ثاثــة  خــر مــن شــهرين اإ الحيــان تتاأ

اشــهر، فضــًا عــن رداءتهــا، اذ لــم يكــن 

لدينــا خيار انا واســرتي غير اســتخدامها، 

حتــى نتمكــن مــن توفيــر الموال لشــراء 

المواد الخرى غير المتوفرة". 

 

قلة المفردات

اما المبالغ التي يتم استقطاعها من قبل 

الــوكاء عن توزيــع المفــردات الغذائية، 

فمرتفعــة ول تتناســب مــع كميــة المــواد 

اذ  بهــا،  المواطنيــن  تجهيــز  يتــم  التــي 

"كانــت  عامــًا(    36( علــي  ليلــى  تقــول 

تشــمل  الســابق  فــي  التموينيــة  الحصــة 

مــواد متنوعــة منهــا "الشــاي والمعجــون 

والصابون والبقوليات والدجاج والبيض 

والجبان"، وكانت المبالغ المســتقطعة 

رمزيــة، امــا في الوقــت الحاضر اصبحت 

مفــردات البطاقــة التموينيــة قليلة جدًا، 

فــي كـثيــر مــن الحيــان، وعلــى  خــر  وتتاأ

المــواد  وكاء  يقــوم  ذلــك  مــن  الرغــم 

الغذائية باستقطاع مبالغ المواد الربع، 

حتــى ان تــم تســليمنا مــادة واحــدة، كل 

ذلك في ظل انعدام الرقابة".  

 

رداءة المنتجات

مــن  المســتفيدون  العراقيــون  يعانــي 

البطاقــة التموينيــة رداءة نوعيــة المــواد 

وزارة  قبــل  مــن  الموزعــة  الغذائيــة 

المــواد  وكيــل  لنــا  يوضــح  اذ  التجــارة، 

الســر  اغلــب  "ان   : علــي  ابــو  الغذائيــة 

مفــردات  بيــع  منــي  تطلــب  العراقيــة 

الحصــة التموينيــة بســبب رداءتها، فهي 

غالبــًا مــا تكــون مــن الدرجــة الثانيــة  او 

ادنى، فاقوم بشرائها مقابل مبلغ رمزي، 

لى تجار في السوق".  وانا بدوري ابيعها اإ

 

الفساد الداري

التموينيــة  البطاقــة  مفــردات  تســلم  لــم 

العديــد  كمــا  ُشــملت  فقــد  الفســاد،  مــن 

مــن الخدمــات، فمــن تاعــب بمفــردات 

لــى  الحصــة التموينيــة مــن عــام 2003 اإ

ن، اذ لــم تفلــح الــوزارة فــي ادارة هــذا  الآ

الغذائيــة  المــواد  وكيــل  يقــول  الملــف، 

شــاكر محمــد "اواجــه صعوبــة بالغــة فــي 

وزارة  فــي  المواطنيــن  معامــات  انجــاز 

التجــارة، وفــي كـثيــر من الحيــان اضطر 

لــى دفع بعــض الموال، كــي اتمكن من  اإ

انجازها".

ن الفســاد الداري يؤثر حتى  ويضيف " اإ

خبــار صفقــات  فــي جــودة المفــردات، فاأ

شراء المواد غير الصالحة لاستخدام قد 

ضجت بهــا مواقع التواصــل الجتماعي، 

ن الحصــة  كديــن بــاأ وهــذا مــا يجعلنــا متاأ

التموينيــة باتــت فــي غياهــب النســيان، 

وستختفي يومًا ما".

 

الغاء البطاقة

الغــاء  قــرار  ن  بشــاأ الشــائعات  كـثــرت 

بمبالــغ  واســتبدالها  التموينيــة  البطاقــة 

مالية، اذ تم رفضه من اغلب المواطنين 

فــي  الســعار  ارتفــاع  الــى  يــؤدي  لنــه 

مباشــر  بشــكل  يؤثــر  وبالتالــي  الســوق، 

فــي المواطنيــن البســطاء، يقــول محمــد 

حسين )44 عاما( "الدخل الذي احصل 

عليــه ل يتجــاوز 20 الف دينــار يوميًا، اذ 

يذهــب نصفــه ليجار المنــزل، وما يتبقى 

منه لمصاريف الطفــال والمنزل، وقرار 

مبلــغ  ودفــع  التموينيــة  البطاقــة  الغــاء 

مين  مالــي قليــل جــدًا  بدلهــا ل يكـفــي لتاأ

المواد الغذائية لنهاية الشــهر، فضًا عن 

ســعار المواد الغذائية  الرتفــاع الكبير باأ

في السوق الذي سيسببه هذا القرار غير 

المدروس بشكل صحيح"
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دار السام/ وكالت

بــو ســبع قطــش )54 عامــا( موســم قطف  ينتظــر اأ

الزيتــون بفــارغ الصبــر في كل عــام، فهو 

مازمــة  علــى  صغــره  منــذ  اعتــاد 

جداده في عملية القطف  والديه واأ

حتــى كبر وبــات يعلم 

همية ذلك،  بنــاءه اأ اأ

اختــاف  رغــم 

مــن  الكـثيــر 

التفاصيــل بيــن 

الماضي والحاضر.

يتوجــه  عــام  كل  مــن  ول  الأ تشــرين  شــهر  وفــي 

المزارعــون الفلســطينيون 

وعصرهــا  الزيتــون  ثمــار  لقطــف  راضيهــم  اأ لــى  اإ

للحصول 

علــى 

المعــروف  الذهبــي  الزيــت 

عالميــا بجودتــه، بســبب 

شــجار الروميــة وطبيعــة تربــة فلســطين  قــدم الأ

بــو ســبع  اأ الجبليــة والغنيــة بالمعــادن. ويحــرص 

رضه في قرية يبرود شــرق  دائمــا علــى العمل في اأ

مدينــة رام هللا علــى مــدار العام، وهو ما يضمن له 

موســما جيدا من الزيتون كما يقول، ولكنه يشعر 

بحزن كبير لتقاليد وعادات باتت مفقودة في هذا 

الموسم.

الزيتــون كان يعتبــر عرســًا  ن موســم  اإ ويقــول: 

فراد العائلة  شــعبيا فلسطينيا يشارك فيه كل اأ

نــه كان يتوجه  بصغارهــا وكبارهــا، حيــث يذكر اأ

شــجار وهو طفــل صغير ما نّمى  لى الأ مــع والديه اإ

رضه. بداخله حب الموسم والتعلق باأ

ن عــادات الفلســطينيين قديمــا كانــت  ويوضــح بــاأ

الــذي  الزيتــون  قطــف  موســم  علــى  كلهــا  ترتكــز 

حــداث التــي تمــر  شــهر المواســم والأ يعتبــر مــن اأ

عليهــم، فالزيــت ثمنــه باهظ ول يســتطيع شــراءه 

زيتــون  شــجار  اأ يملــك  كان  فالــكل  الكـثيــرون، 

جــل الحصــول على هــذا الزيت  ويعتنــي بهــا مــن اأ

غاني  فــي المحصلــة. ودخل الزيتون فــي معظم الأ

همية فــي الحياة  الشــعبية المتوارثــة لمــا لــه مــن اأ

يعتبــر  بــل  الفلســطينية، 

نه ركيزة كل منزل والذي يعتمد وجوده  الزيت باأ

همية  علــى القطــاف والمشــاركة فيــه، ما جعــل الأ

منــزل ول  تجتــاح كل  الزيتــون  لقطــف  الكبيــرة 

حد. يختلف عليها اأ

هالــي خــال  هازيــج التــي كان يرددهــا الأ ومــن الأ

عملية القطف:

يا زيتون الحواري.. صبح جدادك ساري

يــا زيتــون اقلــب ليمون.. اقلــب مســفن بالطابون 

البــدادة  فــي  وبدرســك  بالجــدادة..  بجــّدك 

الضفــة  فــي  يتعرضــون  الزيتــون  قاطفــي  ولكــن 

الحتــال  يــد  علــى  كبيــرة  لعتــداءات  المحتلــة 

للمزارعيــن  يتعرضــون  حيــث  والمســتوطنين، 

بشــكل متعمــد ويمارســون انتهــاكات عديــدة تبداأ 

لى ســرقة  راضيهــم وصــول اإ بمنعهــم مــن دخــول اأ

محصول الزيتون.

ويقــول عدنــان بــركات رئيــس مجلس قــروي برقة 

دائمــا  يتعرضــون  هاليهــا  اأ ن  اإ هللا،  رام  شــرق 

لعتداءات المســتوطنين التي تزداد بشــكل كبير 

خــال موســم قطــف الزيتــون، فيمنعونهــم مــن 

راضيهم ويجبرونهم على مغادرتها. لى اأ الوصول اإ
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األمم المتحدة: ارتفاع حاالت سوء 
التغذية بين أطفال جنوب اليمن

دار السام/ وكالت 

مم المتحــدة العاملة  قالــت منظمــات الأ

التغذيــة  ســوء  حــالت  ن  اإ اليمــن،  فــي 

الخامســة  دون  طفــال  الأ بيــن  الحــاد 

يتــم  مســتويات  علــى  اأ لــى  اإ ارتفعــت 

تسجيلها جنوبي الباد.

جــاء ذلــك فــي بيــان صــادر عــن منظمة 

المتحــدة  مــم  لاأ والزراعــة  غذيــة  الأ

المتحــدة  مــم  الأ وصنــدوق  )الفــاو(، 

وبرنامــج  )اليونيســف(،  للطفولــة 

غذيــة العالمي، ونشــر فــي مواقع تلك  الأ

حدث دراســة  المنظمات. وقال البيان: اأ

تحليليــة لســوء التغذيــة الحــاد صــادرة 

عــن  كشــفت  الثــاث  المنظمــات  عــن 

زيــادة تقــارب 10 فــي المائــة في حالت 

ســوء التغذيــة الحــاد جنوبــي اليمن عام 

كـثر من نصف  2020، فيما تم تسجيل اأ

طفال دون  مليون حالة ســوء تغذيــة لاأ

ســن الخامســة فــي المناطــق الجنوبيــة 

من اليمن.

موسم قطف الزيتون بالضفة.. جهود 
مضنية للحفاظ على األرض
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لمسات بيانية 

سؤال وجواب ) 51( 

أ.د فاضل صالح السامرائي 

من درر الشــيخ الغزالي رحمه 

هللا:

ي  هــذا الزمــان كـفيــل بتغييــر اأ

قلب مهما كان ثبات صاحبه.

كنــت  ممــن  صاحبــا  -هاتفــت 

وعطائــه  صاحــه  مــن  غــار  اأ

كامــه  فــي  فلمســت  للديــن، 

مــن  كـثيــرا  دينــه  وفــي  تهاونــا 

اللين.

يقــول  حبيــب  خ  اأ وزارنــي   -

جمــع  صبحــت اأ دركنــي فقــد اأ اأ

قّصر  ن كنت ل اأ صلواتــي بعــد اأ

في نافلتي.

منــذ  ره  اأ لــم  حبيبــا  يــت  وراأ  -

وجهــه  فــي  يــت  فراأ زمــن. 

عهدها مــن قبل.  انطفــاءة لــم اأ

فلــم يتركني فــي حيرتي كـثيرا، 

ذهــب بهــاء وجهــه طول  فقــد اأ

العاريــة  جســاد  الأ فــي  النظــر 

والمشــاهد الفاتنــة عبر مواطن 

الفتنة ومشاهد الضياع. 

لى نفسي وجدت  ولما رجعت اإ

مر علتين: وراء الأ

ولهمــا*: ترك بعضنا لنفســه  *اأ

رض با حاجز  حتى يامــس الأ

يمان، ول اتكاء على شيء  من اإ

يمنعه من التمرغ في وحلها..

انشــغال  *وثانيهمــا*: 

المصلحيــن عــن بعضهم حتى 

لــم تعــد تهدهــد قلــوب بعضنــا 

ول  ــرة،  المذّكِ خــوة  الأ كلمــات 

رســائلها الموقظــة كمــا كانــت 

في سابق عهدها.

يتكــئ  مــس  الأ بمصلــح  ذا  فــاإ

ن  اإ ضعيفــة  عصــا  علــى  اليــوم 

خر. احتملته يوما لن تحتمله اآ

كانــوا  الســلف،  هللا  رحــم 

خوانهم. يتفقدون اإ

خرتهــم خوفــا  اآ لون عــن  فيســاأ

يمــان.  الإ ضيــاع  مــن  عليهــم 

خوفــا  دنياهــم  عــن  لون  ويســاأ

بيــن  وهــم  العــوز  مــن  عليهــم 

خوان. حباب والإ الأ

حبابكــم، فهم وهللا  *فتفقــدوا اأ

ربكــم*.  عطايــا  جمــل  اأ مــن 

ن الجنــة  ويكـفيكــم ويكـفيهــم اأ

ل بهم. ل يطيب نعيمها اإ

 ***

اجة الشيخ الطنطاوي درَّ

علــي  ديــب  الأ ســتاذ  الأ يقــول 

الطنطاوي رحمه هللا:

 
َّ

ــيارة كل مَللــُت من انتظار السَّ

لى المدرسة. يوٍم لتحمَلني اإ

مــُت  وتعلَّ اجــًة  درَّ فاشــتريُت 

تـِقـــنُه 
أ
ا لــم  ــي  ولكّنِ  ، ركوَبهــا 

و  اأ حَجــٍر  علــى  قــُف  اأ فكنــُت   ،

 ، اجــة  الدرَّ مَتطــي  فاأ كرســّيٍ 

ًرا خائًفا. مشي بها ُمتعّثِ واأ

نا راجٌع  ومررُت بشيٍخ ـ يوًما ـ واأ

ليركــَب  فدَعوتـُـــُه   ، بيتــي  لــى  اإ

اجة فيســتريح  ورائــي على الدرَّ

ـــر  مــن انتظــار الســيارة ، وُيوّفِ

جَرتها.
أ
ا

خــاف  اأ عــّم..  يــا  ل   : فقــال 

ترميني!.

تخاُف  ــوم.. اأ قلُت : يا عيب الشُّ

نَت ورائي ؟. واأ

َل . فقلُت : ِارَكْب  فرفَض وتَوسَّ

ول تَخْف ، فركَب ُمكَرًها.

 ، خــاٍل   
ُ

والطريــق وِســرنا 

عليــه  صغيــٌر  نهــٌر  فاعتَرَضنــا 

 
ُ

نــِزل اأ فقــال:  خشــبيٌّ  جســٌر 

ِابـــَق  ل،   : فقلــُت   .. مشــي  واأ

راكـــًبا . و كان الجسُر خَشبَتين 

ــا بلغــُت وســَط  طويلتيــن ، فلمَّ

الجســر اضطرَبْت َيداَي وِمْلُت 

به فســقَط فــي النهِر وســقطُت 

فيه، وسقَطت الدراجة معنا !.

ولــم يكــن النهر عميًقــا ، ولكْن 

كان نِجًسا، وكان َمجراُه طيًنا.

ــا الدراجــُة فالتــَوى عموُدهــا  مَّ اأ

فخَرجنــا  نحــُن  ــا  مَّ واأ الفقــري، 

بَشــّرِ حــاٍل، وتَركـتـُــُه ُيلقــي فــي 

لــو  طويــًا،  )ُمنولوًجــا(  ْي  َســّبِ

الحالــة  هــذه  غيــر  فــي  كنــُت 

وكـتبــُت  وورًقــا  قلًمــا  خــذُت  لأ

التــي  الُمبتَكــرة  الشــتائَم 

يــن  دري مــن اأ نطــَق بهــا. ول اأ

 من كّلِ 
ُ

وَســخ اقتبســها.. فهــي اأ

 
ُ

وَســخ ــعراء، بــل اأ مــا قالــُه الشُّ

من النهر الذي َسَقطنا فيه !! .

كنــُت  ــي  ّنِ اأ هــو  الحــق  ولكــن 

ا لها. ُمستحقًّ

الذكريات )2/319(.

***

مام الشافعي رحمه هللا  قال الإ

تعالى: 

*جوهر المرء في ِخال ثاث:*

يظــنَّ  حتــى  الفقــر  *كـتمــان 

نك غنّي* الناس من عّفتك اأ

*وكـتمــان الغضــب حتــى يظنَّ 

نك راٍض* الناس اأ

يظــنَّ  حتــى  الشــّدة  *وكـتمــان 

نك متنّعم.* الناس اأ

الشــافعي  مــام  الإ )مناقــب 

للبيهقي: 188/2(

قطوف

السؤال )67(: ما الفرق بين )يعملون( 
و )يفعلــون( و )يصنعــون( ومــا دللتهــا 

ن الكريم؟ في القراآ
يفعلــون: الفعــل قــد يكــون بغيــر قصد 
و الجماد.  ن يقع من الحيوان اأ ويصلح اأ
نهــم فعلــوا مــا يوعظــون بــه( )يــا  )ولــو اأ
كـثر  بت افعل ما تؤمر(.يعملون: في الأ اأ
ما  نسان. )فاأ فيه قصد وهذا مختص بالإ
الســفينة فكانت لمساكين يعملون في 

البحر(.
خــص ويحتــاج  يصنعــون: الصنــع هــو اأ
تقــن كل  اأ لــى دقــة. )صنــع هللا الــذي  اإ
خص  ن الفعــل عــام والعمل اأ شــيء(.لأ

لى دقة. خص ويحتاج اإ منه والصنع اأ

كلمــة  جــاءت  لمــاذا   :)68( الســؤال 
)قريــب( فــي وصــف الرحمــة فــي قولــه 
مــن  قريــب  هللا  رحمــة  ن  )اإ تعالــى 

ت قريبة؟ المحسنين( ولم تاأ
ليه في  المضاف يكـتســب من المضــاف اإ
نيــث.  مواطــن معينــة فــي التذكيــر والتاأ
كان  ذا  اإ قــولن:  فيهــا  )قريــب(  وكلمــة 
ذا لم يرد  قريب النسب تذّكر وتؤّنث، واإ
نيث.  قريب النســب يصــح التذكيــر والتاأ
)رحمــت هللا قريب( هــو جائز في اللغة؛ 
ذا كان القــرب مختصــًا بالرحمــة يقــال  اإ
ن يشعرنا  راد اأ )قريبة( ولكن هللا تعالى اأ
يــة  الآ فجــاءت  جالــه  جــل  هــو  بقربــه 
القــرب  المحســنين( وهــذا  مــن  )قريــب 

مختص باهلل تعالى.
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مال وعمال الخميس8

إنشاء ونصائح من صندوق النقد.. هل تصلح 
الورقة البيضاء االقتصاد العراقي األسود

بغداد/ النور نيوز

ن  بشــاأ القتصــادي،  المجــال  فــي  المختصيــن  راء  اآ تباينــت 

نها  صاح المالي والقتصادي، والتي قيل اإ الورقة البيضاء لاإ

حيــاء القتصاد العراقي  جــراءات الكـفيلة باإ تتضمــن مائت الإ

القتصاديــة  زمــات  الأ لمواجهــة  البــاد،  مــوارد  واســتثمار 

سعار النفط  الخانقة التي تعصف بالعراق، في ظل انخفاض اأ

واستمرار تفشي فيروس كورونا.

صــاح  ن ورقــة الإ كـثــر تفــاؤًل عندمــا، قــال اإ وبــداأ الكاظمــي، اأ

البيضــاء التــي قدمناهــا للقــوى السياســية هــي مشــروع حــل 

دارة القتصــاد المزمنة، والعتماد الكامل على النفط  زمــة اإ لأ

خوة في القوى  وعدم تنويع مصادر الدخل، مشيدًا بتفاعل الأ

السياسية مع الورقة وطروحاتها.

كد في  مير عــاوي، فاأ مــا وزيــر الماليــة العراقــي، علي عبــد الأ اأ

صاحيًا  ن الورقــة البيضــاء تمثل برنامجــًا اإ مؤتمــر صحافــي، اأ

طريــق  خريطــة  وســتكون  والماليــة،  القتصاديــة  للشــؤون 

يــرادات النفطيــة غير كافية  ن الإ للموازنــات الاحقــة، مبينــًا اأ

ن الهدف  لــى اأ شــار اإ لتغطيــة متطلبــات الرواتــب والتقاعد، واأ

فضل يواكــب التطورات  لــى وضع مســتقبلي اأ منهــا الوصــول اإ

في العالم.

ثارت خافات  ن الورقة الصاحية، اأ وذكــر مصدر حكومــي، اأ

ن تعدد الــرؤى وتباين  واســعة، فــي فريــق وزير الماليــة، بشــاأ

يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الحاصلــة،  النظــر  وجهــات 

جراءات القاسية، مثل مرتبات الموظفين،  بالإ

الشــركات،  بعــض  هيكلــة  عــادة  واإ

مــن  رفــض  حيــث حصــل 

مستشــاري عاوي، 

لهذا التوجــه، باعتباره 

ســيثير غضــب الشــارع 

نحــو  لعتمــاد  العراقــي، 

لى  لــف موظــف على مثل تلك الشــركات، التي بحاجة اإ 600 اأ

دارة جديدة. اإ

ن مختصين وبعض الجهات السياسية، حكموا بالفشل  غير اأ

علــى الورقــة قبــل ولدتها كونها تســتهدف شــريحة الموظفين 

رضية مناســبة وبيئة مائمة  ضافة لحاجتها لأ دنى، اإ ومن هم اأ

طــول مــن التــي  عكــس الوضــع الحالــي فــي العــراق ولفتــرة اأ

لى 5 سنوات لتنفيذها. حددت بـ 3 اإ

تشابه نصائح صندوق النقد الدولي

وكان العــراق قــد تســلم ورقــة مشــابهة للورقــة البيضــاء مــن 

لكــن  بالمحتــوى نفســه  عــام 2017  الدولــي  النقــد  صنــدوق 

طــارات مختلفــة، فيمــا يصفها عضــو اللجنة الماليــة النيابية  باإ

طروحاتهــا  فــي  قديمــة  نهــا  باأ رشــيد  الحــاج  حمــد  اأ النائــب 

ياهــا بمثابة الفرصة  وجديــدة في طرحــه )الكاظمي(، معتبرا اإ

نقاذ البلد من النهيار  صاحات واإ جــراء اإ خيــرة للحكومة لإ الأ

القتصادي والمالي.

النيابيــة  الماليــة  اللجنــة  وشــكلت 

لجنــة 

فرعيــة لدراســة الورقــة 

عدادهــا  المطروحــة مــع اإ

ورقة مشابهة.

ن مــا شــهده العراق في  وبحســب اقتصادييــن، اإ

2020 هــو رد فعــل علــى سياســات خاطئة على مدار ســنوات 

متعددة لم تستطع الحكومات المتعاقبة من تصويب الموارد 

خرى غير النفط الخام الذي يشكل قرابة 95% من  المالية الأ

بنــاء الموازنــة الماليــة وهذا ما يجعل الورقــة البيضاء وغيرها 

دارية عاجزة  صاحية القتصادية والمالية والإ وراق الإ من الأ

ول تجفيف منابع  عــن معالجــة مشــاكل القتصاد ما لــم يتــم اأ

طاحة برؤوسه وفرض قوانين تحمي المال العام. الفساد والإ

ن هذه الورقة  وتقــول الخبيــرة القتصادية، ســام سميســم، اإ

ليات وضوابط صندوق النقد الدولي،  اعتمــدت على مبــادئ واآ

صــاح الوضع  التــي وضعهــا للعراق ســابقًا للســير عليهــا في اإ

مــام خطــة  اأ هــم، هــل نحــن  القتصــادي، ولكــن الســؤال الأ

جيال  نهاء معاناة الأ للتغيير الجذري في القتصاد العراقي، واإ

ن  زاء خطــة ممكــن اأ الحاليــة والمقبلــة، الجــواب، كا: نحــن اإ

كـثر، ما  و اأ نعــاش القتصــاد لمدة ثاثــة ســنوات اأ تســاهم فــي اإ

يتعين لحقًا علينا وضع استراتيجّيات جديدة.

ن الورقة البيضاء توجهت بشــكل مباشــر  ضافت سميســم اأ واأ

و  اأ مرتباتهــم،  تقليــص  لــى  اإ وســعت  الموظفيــن،  لــى  اإ

ن تذهــب  ولــى اأ فــرض ضرائــب دخــل عليهــا، وكان الأ

عضــاء  اأ مثــل  العاليــة،  الرواتــب  لــى  اإ

النــواب، مجلــس 

والدرجــات الخاصــة، وغيرهــا، لترشــيق هــذه 

وجهها الســليمة، فضًا عن  نفاقهــا فــي اأ مــوال، واإ الأ

نعاش  نهائــه، وهو ما سيســاهم في اإ فتــح ملــف الفضائييــن، واإ

اقتصاد الباد.
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9اتجاهات الرأي 

حول التطبيع ومركزية القضية الفلسطينية
عصام يوسف

خيــرا بتراجــع  صــوات المناديــة اأ تلــح علينــا الأ

هميــة القضيــة الفلســطينية بالنســبة للعــرب  اأ

بالنســبة  لمركزيتهــا  وفقدانهــا  والمســلمين، 

مــة، والتــي لــم تكــن لتعلــو ســوى لتزامنهــا  لاأ

مة  مــع مرحلة اســتثنائية، وزمن تعيش فيه الأ

قســى ظــروف ضعفها وتشــرذمها،  واحــدا من اأ

ضاعــة كينونته  لدرجــة وصــل معهــا البعــض لإ

بعدما ابتعد تائها في تفسير تاريخه وهويته.

التشــويش  محــاولت  مــام  اأ علينــا  وتتوجــب 

علــى مكانــة القضيــة الفلســطينية فــي الوعــي 

ســامي؛ مهمــة التذكير  والوجــدان العربي والإ

بحقائــق وثوابــت تتعلــق بهــا، بهــدف تثبيــت 

جيــال،  ذهــان الأ اأ فــي  الوعــي الحقيقــي  حالــة 

فكار  بغية تشــكيل ســد عقانــي يمنع مــرور الأ

زائــف،  وعــي  لتكويــن  الســاعية  التضليليــة 

مــة  عــادة تشــكيل وعــي وهويــة الأ اإ يســتهدف 

بمــا يخدم توجهات سياســية ضيقة، ســيلفظها 

ميــن والواعي  يعــاز من الفهم الأ المســتقبل، باإ

حوال. لحركة التاريخ، بكل الأ

يــدرك المتتبــع لتاريــخ القضيــة الفلســطينية 

مة  حقيقــة تــازم مركزيتهــا بالنســبة لقضايا الأ

العربيــة، ومــا تمثلــه الحركــة الصهيونيــة مــن 

مــة وليــس  مخاطــر علــى حاضــر ومســتقبل الأ

حالــة  مــع  متــواز  بشــكل  فقــط،  فلســطين 

النهــوض القومــي العربــي منــذ بدايــات القــرن 

النضــال  تصاعــد  جذوتهــا  مــن  زاد  الماضــي، 

الوطني الفلســطيني، وتجذر المبادئ القومية 

ســامية في وجدانيات العرب والمسلمين  والإ

تجاه فلسطين ومقدساتها.

ســرائيل( عام  عــان قيــام دولــة )اإ "النكبــة" واإ

حــداث، وصول لحرب  1948، ومــا تاهــا من اأ

حزيــران/ يونيــو عام 1967 التي اســتولى فيها 

راضــي العربيــة،  الصهاينــة علــى مزيــد مــن الأ

مــن  كـّثفــت  التاريخيــة،  فلســطين  وكامــل 

ن القضية الفلســطينية  حالــة الوعــي العربي باأ

تترســخ كـقضيــة العــرب المركزيــة، يرتبط بها 

ن  مصيرهم، لتسود القناعة منذ ذلك الحين باأ

العــدو الصهيونــي يعد خطرا يهــدد العرب من 

لــى خليجهــم، كما يهدد مســتقبلهم  محيطهــم اإ

وهويتهم وحضارتهم، بل ووجودهم.

القضيــة  بمركزيــة  القناعــات  دفعــت 

بعدالتهــا،  المطلــق  يمــان  والإ الفلســطينية، 

لى النخراط  جيال اإ الشعوب العربية على مر الأ

شــقائهم الفلســطينيين فــي النضــال مــن  مــع اأ

رض المغتصبــة، على اختاف  جــل تحريــر الأ اأ

مشــاربهم، وفكرهم السياســي، وباتــوا ينادون 

شــكال  باســترداد الحقــوق، وتقديــم مختلــف اأ

الدعم المالي والسياســي للشعب الفلسطيني. 

رفعــه  شــعارا  الصــدد  هــذا  فــي  نذكــر  وربمــا 

شــقاء الجزائريون يختــزل "مطلقية" الدعم  الأ

"نحــن  فــي  والمتمثــل  الفلســطيني،  للشــقيق 

و مظلومــة"، مع يقينهم  مــع فلســطين ظالمة اأ

ن فلسطين تعاني الظلم التاريخي  المترسخ باأ

فاق. من الطامعين من شذاذ الآ

يترافــق مــع ذلــك مشــاعر دينيــة تشــكل فكــر 

ووجدانيات كل مسلم، حيث تعتبر فلسطين 

جــزءا مــن عقيــدة المســلمين، وتاريخهــم، بل 

تشــكل جــزءا مــن تاريــخ الرســالة المحمديــة، 

مــن خــال مــا قام بــه النبي الكريــم )صلى هللا 

و حــث عليــه،  ليــه، اأ عليــه وســلم(، ومــا دعــا اإ

ســبغ  ومختلــف مــا صــدر عنــه قــول وعما، ما اأ

القدســية على البقعة الجغرافية، والعديد من 

ماكــن التــي اكـتســبت خصوصيــة فــي حجم  الأ

قدسيتها.

ربانــي  قــرار  فلســطين،  فــي  رض  الأ مباركــة 

يحمــل الكـثيــر من الــدللت والمعانــي، تجلى 

ســراء والمعــراج، فاختيار  بهى صوره بالإ فــي اأ

ليكــون  المقــدس  لبيــت  وعــا  جــل  البــارئ 

يعــد  لهيــة،  الإ المعجــزات  حــدى  لإ تجســيدا 

وتطهيــرا  مباركــة  ثــم  ول،  اأ رض  لــاأ تكريمــا 

ظهــار لعظمــة الخالق، حيث  وتقديســا لهــا، واإ

يقــول - ســبحانه وتعالــى- فــي كـتابــه الكريــم: 

َن اْلَمْسِجِد  ْســَرى ِبَعْبِدِه َلْيا ِمّ ِذي اأ "ُســْبَحاَن الَّ

ِذي َباَرْكَنا َحْوَلُه  ْقَصى الَّ َلى اْلَمْسِجِد الأ اْلَحَراِم اإ

ِميُع الَبِصيُر". ُه ُهَو السَّ نَّ َياِتَنا اإ ِلُنِرَيُه ِمْن اآ

تراتبيــة  لتشــمل  المــكان  قدســية  وتمتــد 

المســاجد والبقاع المقدســة لدى المســلمين، 

قصى بعد بيت هللا الحرام  فقد ُبني المسجد الأ

ربعيــن عامــا، هذا  ول مســجد وضــع للنــاس باأ اأ

ونــال  القبلتيــن،  ولــى  اأ كان  الــذي  المســجد 

المســجد  بعــد  القدســية  فــي  الثالثــة  المنزلــة 

عليــه  طلــق  واأ النبــوي،  المســجد  ثــم  الحــرام 

لذلــك ثالث الحرمين، ويؤكد الرســول الكريم 

)صلى هللا عليه وسلم( على تعزيز هذه المكانة 

لى ثاثة  ل اإ الدينيــة، بقوله: "ل تشــد الرحــال اإ

الحــرام، ومســجدي هــذا،  المســجد  مســاجد، 

قصــى، ويضاعــف مــن قدســيتها  والمســجد الأ

رض الرباط. انتقاؤها لتكون اأ

متين  حســابات مركزية فلســطين بالنســبة لاأ

ســامية، ل تتوقف عنــد ما تحمله  العربيــة والإ

ســامية، ووعد ربانــي فقط،  مــن معان وقيــم اإ

للشــعب  القوميــة  النتمــاءات  جانــب  لــى  اإ

شقائهم في الدم واللغة والعرق  الفلسطيني لأ

هميتها بالنســبة  لى اأ الواحــد، حيث تتجاوزها اإ

ن العقليــة  مــن القومــي العربــي، ل ســيما واأ لاأ

راضي  الصهيونية تقوم على التوسع واحتال اأ

خرين، ونهب ثرواتهم. الآ

لدولــة  مرّســمة  حــدود  وجــود  عــدم  ولعــل 

عان قيامهــا يثبت  الحتــال بعــد عقــود مــن اإ

ن مــا يجري اليوم  رض، كمــا اأ طماعهــا علــى الأ اأ

ضعاف  مــن تســخيرها لكافة الظروف بهــدف اإ

الــدول الُقطريــة العربيــة والهيمنــة عليها؛ لهو 

المســتمر  لتهديدهــا  وضوحــا  كـثــر  الأ الدليــل 

من القومي العربي. لاأ

الكيــان  مــع  التطبيــع  الاهثيــن وراء  معركــة 

الصهيوني في المحاججة في مركزية فلسطين 

وقضيتها بالنسبة للعرب والمسلمين، خاسرة 

ل محالــة، وســباحة فــي عكــس تيــار التاريــخ، 

علــى  القائمــة  والمبــادئ  القيــم  ومنظومــة 

ســامية، ولــن تلغــي ذلــك  ســاس العقيــدة الإ اأ

رض  حقيقــة ارتباط المســلمين في مشــارق الأ

ارتباطــا  المباركــة  رض  الأ بهــذه  ومغاربهــا 

عقديا، وليس ارتباطا يتم التعبير عنه بشــكل 

و موســمي ومؤقت، بل هي  عفــوي وانفعالــي، اأ

خاقية وسياســية ليســت  مســؤوليات دينية واأ

حوال. ي حال من الأ مة معفية منها باأ الأ
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قراءات  10

كيف تجادل عن أفكارك؟
مصطفى عاشور

داب  اآ فــكار:  الأ عــن  الدفــاع  يتطلــب 
وعلــوم  وتدريــب،  ودراســة  ومنهجيــات، 
ومعــارف متنوعــة، وموهبة وطاقة لســان، 
وحضــور للعقــل، وقدرة على بنــاء الحجج، 

وفهم لعلوم النفس والتصال.
ســامية  الإ الحضاريــة  الخبــرة  ولــت  اأ وقــد 
اهتمامــا كبيرا بالمضمــون الصحيح للفكرة 
النيــة  يراقــب  الشــرع  كان  فقــد  والُحجــة، 
والمناظــرة،  الجــدال  وراء  مــن  والقصــد 
ن يكون الجدال رغبة في النتصار  ويسعى اأ
للحــق والخيــر ومواجهــة الباطــل والظلــم، 
ن الكريــم  ووردت  كلمــة )جــدل( فــي القــراآ
في )29( موضعــا بصيغها المختلفة، وهذه 
ن يكون الدعاة  نســانية تفرض اأ الطبيعة الإ
مــا  صولــه، اأ علــى معرفــة عميقــة بالجــدل واأ
الخبــرة الغربيــة فصرفت جزءا واســعا من 
لــى منــح الشــخص القــدرة علــى  الهتمــام اإ
فكاره، والنتصار لها، وتسويقها،  القناع باأ
المضمــون،  صوابيــة  عــن  النظــر  بغــض 

و الشر فيه. ومكامن الخير اأ
ســامية  والجــدل في الخبــرة الحضارية الإ
علــم قديــم لــه قواعــده ومنهجياتــه، حتــى 
ســام وتعاليمــه دائــرة في  فــكار الإ تكــون اأ

طــار المنطــق والفكر الصحيح، لذا ظهر  اإ
ماكن الحتكاك الثقافي  الجدل في اأ

والحضــاري والدينــي، خاصة 
ندلس،  في العــراق والأ

البعــض  ويذهــب 
بو بكر القفال  اأ

شــي  لشا ا

المعروف بالقفال الكبير )المتوفى 365هـ( 
ول مــن صنف فــي الجدل، ثــم كانت  يعــد اأ
ترتيــب  فــي  المنهــاج  كـتــاب  مــع  الطفــرة 
)المتوفــى  الباجــي   الوليــد  بــي  لأ الحجــاج 
علــى  الباجــي  صــرار  اإ وياحــظ   474هـــ(، 
ن  خــوذ مــن القــراآ ن مــا جــاء بــه ماأ كيــد اأ التاأ

الكريم والسنة النبوية.

قواعد في كيفية الجدل
الفيلســوف  كــد  اأ فقــد  المصطلــح:  تحريــر   
ذا كنــت  فولتيــر علــى هــذا المعنــى بقولــه: اإ
ترغــب فــي التحــدث معــي عــّرف مــا تقــول 
وحــدد قولــك، كــم مــن نقــاش قــد ينكمــش 
لــى مقطــع لــو تجــراأ المتناقشــون  ويتحــول اإ
فيجــب  وجملهــم،  عباراتهــم  تحديــد  علــى 
و فكــرة للتحديــد  ن تخضــع كل مصطلــح اأ اأ

والتعريف.
دوات التجديد في الأ

فــكار والســتراتيجيات: فالنــاس تعتاد   والأ
ســاليب الجــدال وبنــاء الحجــج، وهو  علــى اأ

لــى التجديد المســتمر،  مــا يفــرض الحاجــة اإ
و اســتراتيجيات  فكار اأ و الأ ســواء في اللغة اأ

فكار  النقاش، يقول المفكر علي الوردي: الأ
والــذي  يــام،  الأ بتبــدل  تتبــدل  ســلحة  كالأ
ن  رائه العتيقة، هــو كمن يريد اأ يبقــى علــى اآ

يحارب الرشاش بساح عنترة بن شداد.

هميــة   التمســك بالعاطفــة: العاطفــة ذات اأ
ذا كان الجدال وســط  فــي الجدال، خاصة اإ
هــو  الجماهيــر  فــي  يؤثــر  فمــا  الجماهيــر، 
علــى  والقــدرة  العاطفــة، 

مساك بمشاعرها. الإ

خــاق: عندمــا يفقد  الأ   
نــه  فاإ عصابــه،  اأ الشــخص 
فيــزداد  خصمــه،  يعــادي 
كانــت  لذلــك  الغضــب،، 
ن  النصيحــة: ل تقلــق من اأ
خــال  مــن  ضعيًفــا  تبــدو 
الهــدوء في خضــم الجدل، 
نقاًطــا  ستكســب  نــك  لأ
نــك  اأ ظهــار  اإ خــال  مــن 
ضبــط  ممارســة  يمكنــك 
ن  اأ والحقيقــة  النفــس، 
ليســا  الشــتم  و  اأ الصــراخ 
للجــدال،  مثلــى  وســيلة 
نســان  الإ يملــك  ن  اأ فابــد 
فالغضــب  انفعالتــه، 
خاق  يعصف بالعقل، والأ
العاليــة والســلوك الطيــب 
ليقــف  قــد يجعــل الخصــم يحــول موقعــه 

بجوارك.

ن  ول مــن يبــداأ الجــدال:  فابــد اأ  ل تكــن اأ
فكاره،  تجعــل الخصم هو من يبداأ بشــرح اأ
تــي لتناقشــها وتفندها وتعقــب عليها،  ثــم تاأ
تلــك  مــن  النتهــاء  بعــد  فــكارك  اأ وتطــرح 
مــا  مناقشــة شــخص  يمكــن  ذ ل  اإ المهمــة، 
فــكاره، وماهيــة حججــه،   بدقــة دون فهــم اأ
ن مــا يتبقى في ذهن الناس هو الكام  كمــا اأ

خير وليس من يبداأ الحديث. الأ

 العتمــاد علــى لغــة الجســد: المفتــاح فــي 
ل تفعل  ن تبــدو طبيعًيا، واأ هــذه النصيحة اأ
نك تســخر مــن خصمك،  شــياء يبــدو منها اأ اأ
ن تحقــق اتصــال مــن خــال العيــن مــع  واأ
خصمــك في النقاش، وتشــير دراســات علم 
ن الحرص علــى التواصل البصري  النفــس اأ
حيانا تكون  قناًعــا، واأ قــل اإ يجعــل الخصــم اأ

قوى من الكلمات. لغة الجسد اأ

يتحــدث  النفســية:  المســافة  اســتراتيجية   
فصــل  اســتراتيجية  عــن  عصــاب  الأ علمــاء 
معتقــدات  عــن  المطروحــة  القضيــة 
قناعــه باســتيعاب  الشــخص، مــع الســعي لإ
خــرى بجانــب رؤيتــه التي  فــكار اأ حقائــق واأ
تضعــف  الســتراتيجية  وتلــك  بهــا،  يؤمــن 

اقتناع الشخص بما يؤمن به ويدافع عنه.
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ترجـمات
11 الخميس

MEE: هذا ما جنته فرنسا حين 
تحول حق اإلساءة للمسلمين لسالح

دار السام/ متابعة

ميريــام  للكاتبــة  مقــال  ي  اآ يســت  اإ ميــدل  موقــع  نشــر 

فروانســوا حول حادثة مقتل المعلم الفرنســي صامويل 

يديولوجيا  ن نشــوء التطرف غير متصل باأ باتي، مؤكدة اأ

سباب اجتماعية. لى اأ ودين محددين، بل يرجع اإ

وناقشــت الكاتبــة الظــروف التي يعيش فيها المســلمون 

نها ظروف قائمة على التمييز ويرافقها  بفرنســا، معتبرة اأ

من وتفشي البطالة والفقر في صفوفهم. انعدام الأ

الســام  دار  تابــع  كمــا  المقــال  مــن  مقتطفــات  وتاليــًا 

ترجمته:

لف نصرة لحرية  منــذ مقتل باتي يــوم الجمعة، تجمع الآ

ن هذا المكون  التعبيــر، وقد وحدهم العتقاد الراســخ باأ

ساسي من مكونات الهوية الفرنسية بات مهددًا. الأ

المنظمــات  غــاق  باإ الــوزراء  كبــار  تعهــد  القتــل  بعــد 

والمســاجد التــي لهــا صلــة بالهجــوم بغــض النظــر عــن 

مر مقلق جدًا بالنســبة  مدى هشاشــة هــذه الصلة. وهذا اأ

لمــن هم في خط النــار، بما في ذلك الجمعيات الخيرية 

نهم  ســاموفوبيا، الذيــن يرون اأ ومجموعــة تكافح ضد الإ

يســتهدفون بــا مبــرر ويوضعــون فــي خنــدق واحــد مــع 

رهاب. الإ

ركانًا للقومية: تتعرض  ن اأ غدت الشعارات السطحية الآ

فرنســا للهجــوم بســبب قيمها، وعلــى جميــع المواطنين 

الســتنفار للدفــاع عــن البلــد ضــد عدوها الــذي ل يعرف 

نــه مســلم. وبالتالــي ينبغي  نــه عــدو عنيــف لأ لــه شــكل. اإ

ن يعتبــر جميــع المســلمين محل اشــتباه وينظر بخوف  اأ

لى كل مظهر من مظاهر التدين. وحذر اإ

نما  ن التدين اإ ن الدراســات تثبت اأ وهذا على الرغم من اأ

نه ل يوجــد دليل علمي  هــو مصــدر واق ضــد التطرف، واأ

ساســية  الدوافــع الأ يديولوجيــا هــي  الديــن والأ ن  اأ علــى 

نمــا  ن النــزلق نحــوه اإ للتطــرف العنيــف، الــذي ثبــت اأ

ساس. سباب اجتماعية في الأ يعود لأ

ومــع ذلــك تشــهد فرنســا يوميــًا نقاشــات يشــارك فيهــا 

تقييــد  حــول  واختصــاص  خبــرة  دعيــاء  واأ سياســيون 

الحريــات الدينيــة للمســلمين باســم الحفــاظ علــى حرية 

من البلد.  واأ

نذار طاق جرس الإ اإ

ن انجرافها  ل اأ مر الجديد، اإ ليســت القومية الفرنسية بالأ

شــكال القوميــة العنصريــة هــو الــذي  نحــو شــكل مــن اأ

قــل  نــذار لنــا جميعــًا، علــى الأ ن يمثــل جــرس اإ ينبغــي اأ

بســبب تداعياتهــا الســلبية علــى النضــال ضــد التطــرف. 

قصــاء المزيــد مــن المســلمين، ما تقــوم به  فمــن خــال اإ

نها تترك حيزًا ضيقًا  الحكومــة الفرنســية ل يقتصر علــى اأ

مان،  ن يتواجــدوا داخله باأ مكان مســلمي فرنســا اأ جدًا باإ

رضية خصبة وفرصًا سانحة للعقول  يضًا توجد اأ ولكنها اأ

المحبطة والساخطة لتنخرط في التمرد على الدولة.

كل مــا يعانــي منــه المســلمون الفرنســيون مــن معاملــة 

لى  سيئة على يدي الجمهورية – من اعتداءات الشرطة اإ

لى الفقر،  الســتهداف بســبب الهوية الثقافية والدينية، اإ

لى المتعاض الصفيق وعلى  لــى التمييز فــي الوظائف، اإ اإ

داء الشعائر التي تشكل القلب من هوية  المكشوف من اأ

ماكــن الصاة والصــوم والزي –  المســلم، بمــا فــي ذلك اأ

لى ذرائع من قبل المتشددين. كل ذلك يتم تحويله اإ

هــي  كمــا  الثنائيــات  هــذه  كســر  لــى  اإ الحاجــة  تكــن  لــم 

تيحــت لــه الفرصــة ليضــع  ن – ومــع ذلــك، وحينمــا اأ الآ

جنــدة تقدميــة، ذهــب ماكــرون بــدًل مــن ذلــك يغــازل  اأ

اليميــن المتطــرف، وراح يغذي المواطنين الفرنســيين 

خبار  بالمخــاوف حــول النفصاليــة ويزيــن ذلك لهــم بالأ

الكاذبــة والحكايــات المضللــة والمــزج فــي خطابــه بين 

ذا  مصطلحــات مثــل التشــدد والتجمــع والمســلمين. واإ

عداد  بمــن يســمعون طرفــًا ممــا يقــال وهــم منشــغلون باإ

ن الرســالة التي  لى اأ طفالهــم يخلصون اإ وجبــة الطعــام لأ

ن  اأ ومفادهــا  الشــمس  وضــوح  واضحــة  ليهــم  اإ يوجههــا 

المسلمين هم المشكلة.

تجاهل المظالم

نحاء فرنســا  لف فــي اأ ســبوع، وبينمــا يتجمهــر الآ هــذا الأ

ن ننتبه  لتكريــم باتــي والدفاع عــن حرية التعبير، لبــد اأ

عمــال العنــف،  ن اأ لمــا وراء هــذه الشــعارات. صحيــح اأ

مثل جريمة قتل باتي، تهدد حرية التعبير عندما يتعلق 

يذاء. ولكن  مــر بنشــر المواد التي صممت للصــدم والإ الأ

مــر يتعلــق  حريــة التعبيــر طالمــا حظــرت عندمــا كان الأ

رون بــه مــن شــكوى تجــاه مــا  بمــن يتــم تجاهــل مــا يجــاأ

يتعرضون له من مظالم.بالنســبة للمسلمين في فرنسا، 

خر،  ســاءة لاآ ل يتعلــق "حــق حرية التعبير" برفاهية الإ

مــر بانعدام  ن ُتســمع عندمــا يتعلق الأ نمــا بالحــق في اأ واإ

لجمــت هــذه  مــن والبطالــة والتمييــز والفقــر. لطالمــا اأ الأ

غلبية الصامتة من المسلمين – ومعهم جيرانهم من  الأ

حياء المنســية – ونــادرًا ما يصل  غيــر المســلمين فــي الأ

لــى المناظــرات والنقاشــات العامــة، ونــادرًا ما  صوتهــم اإ

لى قضايا يتبنى الدفاع عنها الخبراء  تتحــول تظلماتهــم اإ

ن تهــدد بهــا  والسياســيون.تتعدد الطــرق التــي يمكــن اأ

حريــة التعبيــر، وبالنســبة للبعــض، لطالمــا حرمــوا مــن 

صًا. ممارسة هذا الحق اأ
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منـــــــابـــر

أ.د أحمد الريسوني

الـــعـــمـــل بــاألغــلــبــيــة 

في السيرة النبوية

لــم يكــن لرســول هللا صلى هللا عليه 
عضاء إلجراء  وسلم مجلس محدد الأ
الشــورى معهم بشكل منتظم، ولم 
مر ضرورًيا يومئٍذ. لكنه  يكــن هــذا الأ
ل  صلى هللا عليه وسلم كان حريًصا اأ
مــور المســلمين –  مــًرا مــن اأ ُيمضــي اأ
ممــا ل وحــي فيــه – إل بعــد مشــورة 
والموافقــة  وموافقتهــم.  المســلمين 
قــول  فــي  و  اأ إجماعهــم  فــي  تتمثــل 
كـثريتهم. وهذه نماذج  جمهورهــم واأ
الســيرة  كـتــب  ذكرتــه  ممــا  لذلــك 

وغيرها.
المســلمون  خــرج  بــدر  غــزوة  ففــي 
ومعهــم رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وسلم لعتراض عير لقريش، قادمة 
من الشام، ومحملة ببضاعة كـثيرة. 
وكانــت قريــش – كمــا هــو معلــوم – 
تــرك  علــى  المســلمين  رغمــت  اأ قــد 
رضهــم بمكــة،  موالهــم وديارهــم واأ اأ
والهجــرِة إلــى المدينــة فــراًرا بدينهــم 
رواحهم. فلذلك خرج المســلمون  واأ
عليهــا.  والســتيالء  العيــر  لعتــراض 
التجاريــة،  القافلــة  قائــد  وعلــَم 
بخــروج  حــرب،  بــن  ســفيان  بــو  اأ
فبــادر  قافلتــه،  إلــى  المســلمين 
جر من يخبر قريًشــا،  بســرعة واســتاأ
فتجهــزت قريــش، وحركت جيشــها 
للقــاء المســلمين وقتالهــم. ولم يكن 
المســلمون قــد خرجــوا بنيــة القتــال 
هــي  هــا  لكــن  لــه.  اســتعداد  وعلــى 

قريش قادمة للقتال، فما العمل؟
عليــه  هللا  صلــى  النبــي  عمــد  هنــا 
راء  اآ لمعرفــة  الشــورى  إلــى  وســلم 
مــن خرجــوا معه، واســتطالع مدى 
مــن  ننتقــل  لــو  كمــا  اســتعدادهم، 
نتائجهــا..  إلــى  المعركــة  مقدمــات 
عــدد  وقــوع  نتائجهــا  مــن  كان  فقــد 
يــدي  اأ فــي  المشــركين،  ســرى  اأ مــن 
ول مــرة يحــدث  المســلمين. وهــذه اأ
فيهــا هــذا، فلــم يكــن هنــاك حكــم 
النبــي  فلجــاأ  لة،  المســاأ فــي  ســابق 
صلــى هللا عليــه وســلم إلــى الشــورى 
علــى  مــر  الأ وعــرض  نهم،  شــاأ فــي 

المسلمين. 

مسعود صبري 

ن  صوليون بعض الشروط التي يجب اأ ذكر الأ

ن نقسمها  فتاء، ويمكن اأ تتوافر في القائم بالإ

لى قسمين: اإ

ول: شروط تتعلق بشخص المفتي،  القسم الأ

لى: وهي تقسمها اإ

سام. شروط عامة، تتلخص في التكليف والإ

مانة والتنزه عن  خاقية: كالثقة والأ  شــروط اأ

ومــن  المــروءة.  ومســقطات  الفســق  ســباب  اأ

همها العدالة. اأ

شــروط فكريــة وتربويــة: مــن ســامة الذهــن 

ورصانة الفكر، وصحة التصرف والقدرة على 

الســتنباط والتيقظ، وجــودة القريحة، ودقة 

الفهم لمقاصد الكام ودللة القرائن.

هم  القســم الثاني: تتعلق بعلم المفتي، ومن اأ

العلوم التي يجب على المفتي تحصيلها:

العلم بكـتاب هللا تعالى: المحكم والمتشابه، 

والمطلق والمقيد، والعام والخاص، والناسخ 

والمنسوخ، والمجمل والمفصل.

والفعليــة  القوليــة  النبويــة،  بالســنة  العلــم 

حكــم  معرفــة  علــى  والقــدرة  والتقريريــة، 

حاديث من حيث الصحة والضعف، ونحو  الأ

ذلك.

جماع  حتى ل يفتي بخافه،  العلم بمواطن الإ

راء الفقهية،  والعلــم بالخاف والمذاهــب والآ

ن يتخير  حتى ل يضيق على الناس واســعا، واأ

راء الفقهية ما يناسب حال المستفتي. من الآ

صــول الفقه، والقواعد  المعرفــة التامة بعلم اأ

الفقهية، ومقاصد الشريعة.

كـفقــه  الفقــه،  مــن  خاصــة  نــواع  اأ دراك  اإ

الواقــع،  وفقــه  الموازنــات،  وفقــه  لت،  المــاآ

قليــات وغيرها، مما  وفقــه المقاصــد، وفقــه الأ

يؤثر بنحو ما في فتواه.

لة والعلوم المساعدة، كعلم  تحصيل علوم الآ

النحــو والصــرف والباغــة واللغــة والمنطــق 

وغيرها.

والشــروط الســابقة تتلخــص فــي توافــر 

عليــه  مــا  وهــو  المفتــي،  فــي  الجتهــاد 

علــى  ويترتــب  صولييــن،  الأ جمهــور 

فتيــا  ن  اأ الجتهــاد   شــرط  توافــر 

العامــي والمقلــد الــذي يفتي بقــول غيره دون 

اجتهاد منه ل تصح .

نمــا هي فــي المجتهد  وتحصيــل تلــك العلــوم اإ

و ما يعرف بـــ) الجتهاد المطلق(،  المطلــق، اأ

ما الجتهاد الجزئي فا يشترط فيه ذلك. اأ

مشكات الجتهاد عند طلبة العلم

نه يجوز للمقلد  لى اأ ويذهــب بعض الباحثين اإ

تواجــه  التــي  المشــكات  ويوجــز  يفتــي،  ن  اأ

لــى درجة الجتهاد  طالــب العلم حتى يصل اإ

، و هي:

•النصــوص محصــورة والوقائع غير محصورة 

.

لت الجتهاد . •انفصال دوائر العلوم واآ

جــراءات العلمية  •مشــكلة التطبيق وغياب اإ

الجتهادية .

ن . •مشكلة فهم القراآ

•مشكلة فهم السنة .

•مشــكلة الســياق والســباق والقرائــن وبيئــة 

النص .

صول الفقه . •مشكلة اأ

صل؟ •هل لبد لاجتهاد من اأ

دلة . •مشكلة ترتيب الأ

دوات الجتهاد . •مشكلة العوز في اأ

•مشكلة القياس .

•مشكلة القواعد الكلية .

والتكييــف  والتعريــف  التصويــر  •مشــكلة 

والتنزيل .

•سرعة استدعاء المعلومات .

حكام . •مشكلة العرف وتغير الأ

سانيد العلوم . •مشكلة انقطاع اأ

•مشكلة اللغة الصطاحية .
•مشكلة تعارض ما يخل بالفهم .

•مشكلة مصنفات الفقه.
فيمــا  فتــاء  والإ الجتهــاد  شــروط  ن  اأ علــى 

لى نوع من  هل العلــم قديما بحاجة اإ ســطره اأ

كـثر من مستوى: المراجعة على اأ

االجتهــاد  أصــول  علــى  الحفــاظ  األول: 
التي ال يختلف فيها، وعدم المســاس 

بها.
االجتهــاد  طبيعــة  مراعــاة  الثانــي: 
المعاصــر، واصطحــاب تلــك المتغيــرات 
التي نعيشــها، فليس من حذق العلم 
وال الحكمــة أن نســحب شــروط فقهــاء 
األمس على فقهاء اليوم، بما بينهما 

من تمايز كبير.

للبحــث  يكــون موضوعــا  قــد  مــا  هــذا  ولعــل 

مجــال  فــي  الباحثيــن  لبعــض  والــدرس 

هــذا  عــن  لنــا  ليكشــف  العليــا؛  الدراســات 

لــى  اإ النظــر  عــادة  اإ لــى  اإ والحاجــة  التبايــن، 

الجتهاد وشــروطه في عاصرنا، مســتفيدا مما 

هــل العلم حديثا فــي هذه القضية، مع  كـتبــه اأ

عطائها حقها من الدرس والبحث. اإ

الخميس12

شروط اإلفتاء واالجتهاد 
وإشكاالتها عند طلبة العلم
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فــي  خــرى،  الفينــة والأ بيــن  صــوات  تتعالــى الأ
عاميــة، منــددة بتراجع  وســاطنا التربويــة والإ اأ
بــاء  الآ عاقــة  يهــدد  الــذي  وبالتفــكك  القيــم، 
التــي  الســلوكية  المتغيــرات  نتيجــة  بنــاء  بالأ
صابــع  حملتهــا ريــاح العولمــة. وتشــير جــل الأ
ســرة باعتبارها المشــتل الحقيقي الذي  نحــو الأ
ينبغــي تطويــره، وتوعيتــه، وتمكينــه من بعض 
بناءنــا  الــرؤى والنمــاذج، والصيــغ التــي تقــي اأ

شرور النزلق.
فــي كـتيب طريف في مادته، يســتوحي كل من 
ير دروسا وقوانين من الطبيعة،  ِلندا وِرتشارد اإ
لى  ســرية، وُترشــد اإ فضل للحياة الأ ُتمهــد لفهم اأ
كـثر  ساســية التــي تعتبر اأ جملــة مــن المبادئ الأ
يجابيا  هميــة مــن القيــم، لكونهــا ُتَؤمن مناخــا اإ اأ
ذن  كلهــا باإ

أ
تؤتــي مــن خاله باقــي الممارســات ا

مــا  هــو  المؤلفــان  يســتوحيه  درس  ول  واأ هللا. 
مشــتل  ي  اأ فــي  الصغيــرة  الشــتات  تتطــوع 
بتقديمه لنا مشكورة؛ فكل فرد منا يعلم جيدا 
نمــا بتربيتهــا،  ننــا ل نقــوم بتشــكيل الشــتلة واإ اأ
وهــذه التربيــة تعتمــد علــى توفيــر الحتياجــات 
مــن مــاء وســماد وضــوء بالقــدر المناســب، ثــم 
فضــل شــكل ُجبلــت  لــى اأ ندعهــا تنمــو وتصــل اإ
ذا كانــت فــي صغرهــا تبــدو متشــابهة،  عليــه. واإ
نهــا بعــد “التربيــة” ســتتمايز لتظهــر شــتلة  ل اأ اإ

لخ. التفاح وشتلة الخوخ وشتلة البلوط..اإ
لــى  ننــا ميالــون فــي جــل ممارســتنا التربويــة اإ اإ
صغارنــا  يفتــش  حيــن  فــي  العقــل،  يمليــه  مــا 
كـثــر دفــائ  ســري الأ داء الأ عــن القلــب، عــن الأ
وعاطفية. من هنا تشكل المبادئ التي يعرضها 
هيلهــم  بنائنــا، وتاأ المؤلفــان، مفاتيــح لمعرفــة اأ
فضل. وكل مبداأ هو في  لــى درجات اأ للوصــول اإ
صل ســلوك تحتضنــه الطبيعة، ونمط عيش  الأ

بصارنا، لكن تغفل عنه بصائرنا! تتابعه اأ
هــو  الحيــوان  ســلوك  يــاه  اإ يمنحنــا  مبــداأ  ول  اأ
طفال قبل  سرة والأ ولوية الأ اللتزام، وترسيخ اأ
وز في  خــر. تمامــا كما يفعل ذكــور الإ ي شــيء اآ اأ
ناث والصغــار. فالزوجان يضربان  عاقتهــم بالإ
روع مثــل فــي البقــاء معا مدى الحيــاة، حيث  اأ
ســنة،  وســبعين  ســتين  بيــن  مــا  وز  الإ ُيعمــر 
طفــال حتى ســن  ويتقاســمان ســويا “تربيــة” الأ

النضج.

عــن  متكــرر  تعبيــر  علــى  وز  الإ قانــون  ينطــوي 
ســرة، مما يمنح  ولوية الأ كيد اأ مبداأ اللتزام، وتاأ
مــان، ويحقق بيئة مناســبة  الصغــار شــعورا بالأ

خرى. لزدهار المبادئ الأ

مــا قانــون الســرطان فيدعــو للحــد مــن النقــد  اأ
نيب، ومقاومة جزء من الطبيعة البشــرية  والتاأ
القــدرات.  ُيحــرض علــى نســف الجهــود وشــل 
وُيمكــن تلمس هذا المبداأ حين يوضع ســرطان 
ن يشــرع  خــر داخــل وعــاء؛ فمــا اإ لــى جانــب اآ اإ
خــر  حدهمــا فــي تســلق الجــدار، حتــى يمــد الآ اأ
ن  ســفل. مبــداأ ينــص علــى اأ لــى اأ مخلبــه ليجــره اإ
طــرق  ببحــث  صغــارك،  مــع  العكــس  تفعــل 
ة الجهــد، وحفــز  متجــددة لبنــاء الثقــة، ومكافــاأ
مــر  خطــاء. والأ الســلوك الصــادق بــدل تتبــع الأ
بوية ميالة دوما  كيد ليس سها، فغريزتنا الأ بالتاأ
دانــة، لكــن بالجهد المســتمر  لــى التجريــح والإ اإ

يمكن التغلب على ميولنا “السرطانية”.
ن لدى  ل اأ ورغــم مشــيتها البطيئة والمتثاقلــة، اإ
ن نسميها سرعة المسير  السلحفاة ميزة يمكن اأ
البطــيء، حيــث يتــوارى خلف قصة الســلحفاة 

همية، مفاده  رنب الشهيرة مبداأ في غاية الأ والأ
ن النجــاح رهيــن القواعد الراســخة، والخطط  اأ

المدروسة ِبَترٍو.
التربيــة  ســباق  ن  بــاأ الســلحفاة  قانــون  ُيذكرنــا 
ن التقــدم فيــه متدرج ووئيــد. وحتى  طويــل، واأ
ن  اأ يتعلمــوا  ن  اأ لبــد  مــان  بالأ طفــال  الأ يشــعر 
هم من الحلول الســريعة.  الثبــات و التماســك اأ
ن قانــون الســلحفاة هو قانــون التبصر الهادئ  اإ

والمحاولة التي ل تستعجل النتائج.

مــا قانــون خرطــوم الفيــل فيحيــل علــى ذلــك  اأ
المزيــج الفريد مــن الحزم والمرونــة، والصابة 
التي يجللها الحنان. ولم يســتطع العلماء حتى 
داء المعقــد  ليــة، تحاكــي الأ ن ابتــكار ذراع اآ الآ
لف  لى خمســين اأ لخرطوم الفيل الذي يحتاج اإ
دائه المذهل. فهو  عضلــة منفصلــة للتحكم في اأ
م طفلها، وفي  فــي غايــة اللطف حين تعانــق الأ
غاية القوة حين تزيح بسهولة قطعة خشب قد 

تزن ُربع طن.
ن يراعيــه  داء هنــا بمــا يجــب اأ يوحــي تــوازن الأ
غداق مشــاعر الدفء و  بــاء مــن انضباط في اإ الآ

الحنــان علــى صغارهــم. فالحــب دون انضبــاط 
مــا  بنــاء ويعيــق انطاقتهــم الذاتيــة، اأ يفســد الأ
جراء  الحــب الخشــن الــذي يعبر عن نفســه بالإ
ن  الحازم والسقف المرتفع للمطالب، فجدير باأ

سرية بالتيبس والجمود. يصيب العاقات الأ
غلــب  اأ فــي  الصعبــة  المواقــف  تضطرنــا  وقــد 
حيــان للهــرب، والبحث عن راحتنا الخاصة.  الأ
طــرق  طفالنــا  اأ تلقيــن  عــن  بــاء  كاآ نتــورع   ول 
خر عرضــة للصعاب مقابل  المنــاورة ،وتــرك الآ
ن قانون الدب ُيحــذر من دواعي  نجاتهــم. غيــر اأ
ن دبــا اعترض  هــذا الســلوك. والقصــة مفادهــا اأ
لى  حدهما اإ ســرع اأ ســبيل متســلقْين للجبال، فاأ
حذائه يشــد رباطه بقوة. ولما ســخر صديقه من 
حاول  جاب: ل اأ فات من الدب اأ حرصه على الإ

نت ! سبقك اأ ن اأ سبقه هو بل اأ ن اأ اأ
قانون الدب هو المســؤولية في حد ذاتها؛ ليس 
عليــك الهــرب منهــا بــل مواجهتهــا، واكـتســاب 
ما حين  عبــاء الخطــرة. اأ القــدرة علــى تحمــل الأ
ول، فنحــن  مــور بمنظــار المتســلق الأ ننظــر لاأ
نشــجع صغارنا على اجتناب المسؤولية، وترك 

خرين. المعارك القاسية لاآ

حميد بن خيبش

أبناؤنا َشتالت .. قوانين للتربية 

مستوحاة من الطبيعة
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دار السام/ متابعة 
ثار  عنــد الوهلــة الولــى لدخولــك دائــرة الآ
الواقعــة في قشــلة كركــوك التراثية مقابل 
شــارع المحاكم، والمحاذية لشــارع مقهى 
المجيدية بســورها الخارجي، تشــعر بعبق 
لمدينــة  ريخيــة  التاأ صالــة  والأ الماضــي 
كركوك، لما تحتويه من شــواخص ومعالم 
ثرية عديدة لم تمحها الســنوات، فبحسب  اأ
ن معنى كلمة قشلة  ما كـتبه المؤرخون، فاإ
يعنــي المــكان الــذي يمكــث فيــه الجنــود 
ي المــكان  بالشــتاء، وهــي تعنــي المشــتى اأ

نسان من تقّلبات الجو. الذي يقي الإ
 قيــل انهــا خّصصــت لقامــة الجنــود وقت 
و  ي مــا معناه الثكنة العســكرية اأ الســلم، اأ
المعســكر كمــا يطلــق عليــه، يواجــه المــار 
اليها عبر بوابتها الرئيســة القوسية، نقوشًا 
محتها ذاكرة الزمن لتطل على ممر متصل 
ببنائهــا ذي الطابقيــن، وعند انتهائه يكون 

ثار كركوك وقسم السياحة.  مقر دائرة اآ
ريخ القشلة تاأ

ثريــة الكركوكلية  المختــص فــي المواقع الأ
ايــاد طارق تحــدث لـ "الصبــاح" عن تاريخ 
القشــلة قائــًا: "بنيــت القشــلة فــي العــام 
1863 مــن قبــل والــي بغــداد نامــق باشــا 
مدينــة  وســط  دوانــم  ســتة  مســاحة  علــى 
ثنــاء  اأ للجنــود  مبيتــًا  لتكــون  كركــوك، 
الشــتاء، وتمثل قيمة معمارية نادرة بنيت 
مــن الحجــر والجــص بمعمــار تراثــي علــى 
شكل حرف U بالنكليزية، محاطة بجدار 
تتوســطهما  ايوانيــن  مــن  وتتكــون  عــاٍل، 
بوابــة الدخول الرئيســة الــى رواق طويل، 
الــى  اختزلــت  ابــواب  بخمســة  وكانــت 
بابيــن مــع مرور الســنوات، ويســميان باب 
المشــاة وبــاب الخيالــة، وتضــم العديد من 
الغــرف والقاعــات، وفي مقدمــة الغرف في 
الطابقيــن اقواس دائرية قائمة على اعمدة 
يتوســطها  وكان  بمتانــة،  بنيــت  حجريــة 
تــم  فقــد  الزمــن،  مــرور  مــع  انتهــى  جامــع 
هــدم الجزء الشــمالي منها من قبل النظام 
المبــاد، اضافــة الــى تهالــك بنائهــا، كونهــا 
للفرقــة  موقعــًا  اســتخدمت 
للجيــش  الثانيــة 

وموقع كركوك العسكري".
وبيــن طــارق "انهــا تتكــون مــن طابقيــن، 
صيانــة  وتمــت  عمرانيــة،  بطــرق  وبنيــت 
الجــزء الغربــي منهــا ســنة 1987، والــذي 
هدم جزء منه قبل عامين بســبب تســاقط 
المطــار، فقد اجريت صيانة ايضًا للجناح 
الجنوبــي فــي العــام 2006 بعــد تخصيص 
مبلــغ مــن قبــل حكومــة كركــوك المحلية، 

شملت قاعاته واعمدته". 
متحف فولكلوري

ثار في كركوك رائد العبيدي  مدير دائرة الآ
ضلعــان،  القشــلة  مــن  تبقــى  مــا  ان  قــال 
احدهما تعرض الى النهيار بسبب عوامل 
الضلــع  فــي  ويوجــد  مطــار،  والأ التعريــة 
المتبقــي متحف فولكلــوري يضم مجموعة 
تعكــس  التــي  والدوات  التماثيــل  مــن 
العــادات والتقاليد لهالــي مدينة كركوك، 
والتعايــش الســلمي وثقافــة القوميــات، اذ 
اضيفــت علــى قاعتي المعروضات لمســات 
لخلــق اجــواء تراثية، ويضــم اماكن قديمة 
تراثييــن،  مختصيــن  قبــل  مــن  اعــدت 

ونصبت تماثيلها واكملت ملحقاتها.
ترميم وصيانة

العبيــدي بين بــان دائرته تطالب 
المختصة  الجهات 

المــواد  بــذات  القشــلة  ترميــم  باعــادة 
مــواد  باســتخدام  الســابقة،  والهيكليــة 
انشائية حديثة، كونها بحاجة الى الصيانة، 
وذلك للحفاظ عليها من التهالك مع مرور 
الزمــن، موضحــًا ان دائرته وعبــر مفاتحتها 
ترميــم  تــروم  الموافقــات،  لســتحصال 
القشلة لفساح المجال  لفتتاح المتحف 
كمــال متطلباته، لنه عند  الحضــاري بعد اإ
ثار  اجــراء عمليــات التنقيب يتم تســليم الآ

والمقتنيات الى بغداد لخزنها.
اســتحصال  بصــدد  دائرتــه  ن  بــاأ ونــوه 
الموافقات لضم القشــلة الى لئحة التراث 
العالمــي مــع قلعة كركوك الثرية بعد رفع 
كـتــب ومفاتحــات الــى الــوزارة، وذلك بعد 
الــذي  النهيــار  ان  خاصــة  بهــا،  الهتمــام 
تعرض له احد الضلع بتاريخ 2016/2/7 
نتيجــة المطــار، لــم يتــم ترميمــه او اجراء 
عمليــة صيانة حديثة، ولتزال بقايا الحجر 

مرمية اسفل البناء.
ن المختصين في دائرته اولوا  مشــيرًا الى اأ
اهتمامــًا خاصــًا للحفــاظ علــى عــدم انهيــار 
اجــزاء منــه، وعــدم التقــرب  منــه للحفــاظ 

على الماكن الثارية.

ة  قشلة كركوك ..أصالٌة تاريخيَّ
تشكو اإلهمال
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رئيس نادي برشلونة يستقيل من منصبه
دار السام/ متابعة 

بارتوميــو،  ماريــا  علــن جوســيب  اأ
منصبــه  مــن  رســمًيا  اســتقالته 
سباني،  كرئيس لنادي برشلونة الإ
دارة  عضــاء مجلــس الإ واســتقالة اأ

بالكامل.
وقال بارتوميــو في مؤتمر صحفي: 
علــن  اأ ننــي  اأ يبــدو  الخيــر،  مســاء 
عضــاء  اســتقالتي واســتقالة باقــي اأ
دارة بالنــادي، مضيفــًا:  مجلــس الإ

الجميــع،  فيــه  ينظــر  قــرار  نــه  اإ
تلقيــت هــذا الصبــاح رًدا واضًحــا 
نــه ل توجد  مــن حكومــة كـتالونيا اأ
جــراء  اإ مــام  اأ قانونيــة  معوقــات 
وهــذا  الثقــة،  بحجــب  التصويــت 
بامركزيــة  يطالبــون  نهــم  اأ يعنــي 
التصويــت، ولــم يذكــروا اقتراحنا 
ن يكون هنــاك هامش لمدة 15  بــاأ
جراءات  جل ضمــان الإ يوًمــا مــن اأ

منية الازمة. الأ

فوضى في الكفل بسبب نور 
صبري ورزاق فرحان

دار السام/ بابل

شــهد ملعــب الكـفل فــي محافظة 

قبــل  مــن  عارمــة  فوضــى  بابــل، 

الجماهيــر خــال مبــاراة القاســم 

ونفــط ميسان.وشــهدت مدرجات 

مــن  عــدد  تواجــد  الملعــب 

الجماهيــر قبل انطــاق المباراة، 

قبــل ان تقوم قوات امن الملعب 

باخراجهم، وبعــد نهاية المباراة، 

الــى  الجماهيــر  مــن  عــدد  تدفــق 

غرفــة تغييــر مابــس لعبــي نفــط 

ميســان مــن اجــل التقــاط صــور 

تذكاريــة مــع الحارس نــور صبري 

ومدرب الفريق رزاق فرحان.

كوركيس: انتظروا قائمة اسود 
الرافدين.. االردن متحمس لمواجهتنا

دار السام/ بغداد
كشــف المديــر الداري للمنتخــب الوطنــي 
القــدم باســل كوركيــس، عــن موعــد  بكــرة 
صــدور القائمــة الرســمية لســود الرافديــن 

تحضيرًا لمباريات "فيفا دي" الودية.
ن مدرب المنتخب الوطني  وقال كوركيس اإ
بشــان  قــرار  ي  اأ يتخــذ  لــم  اللحظــة  حتــى 
ي مــن الاعبين للقائمة  اســتدعاء او ابعاد اأ
ان  مضيفــًا  الوطنــي،  للمنتخــب  الوليــة 
الشــارع الرياضــي يجــب ان ينتظــر القائمــة 
الرســمية التي ســتصدر كموعــد اولي مطلق 
موعــد  قبــل  المقبــل  الثانــي  تشــرين  شــهر 
فــي  بغــداد  فــي  الوطنــي  المنتخــب  تجمــع 

السادس من الشهر المقبل.

ميمي ينفرد بصدارة هدافي 
دوري نجوم قطر

دار السام/ متابعة 
المنتخــب  مهاجــم  انفــرد 
الوطنــي العراقي بكرة القدم 
القطــري،  الســيلية  ونــادي 
دوري  هدافــي  بصــدارة 

انتقالــه  ومنــذ  قطــر.  نجــوم 
"شــواهين"  لصفــوف 
النجــم  يقــدم  الســيلية، 
كبيــرة  مســتويات  العراقــي 
بريقــه  خالهــا  مــن  اســتعاد 

المعهــود، وبعــد مرور خمس 
البطولــة،  مــن عمــر  جــولت 
 5 تســجيل  فــي  ميمــي  نجــح 

اهداف.

جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز بعد أنتهاء الجولة األولى
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تعرف على حجم إصابة النورس ضرغام إسماعيل
دار السام/ بغداد

علــن نــادي الــزوراء الرياضــي، عــن حجــم  اأ
ســماعيل  اإ ضرغــام  الاعــب  صابــة  اإ
والتي تعرض لها في مباراة فريقه 
الكــرة  دوري  فــي  الشــرطة  مــام  اأ

الممتاز.
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تويتر تضيف الفتة مناهضة 
للمعلومات المضللة

نهًجــا  تويتــر  منصــة  تتخــذ 
ضــد  حربهــا  فــي  جديــًدا 
التضليــل النتخابــي، حيث 
مناهضــة  لفتــة  ضافــت  اأ
قبــل  المضللــة  للمعلومــات 
مريكيــة.  الأ النتخابــات 
الافتــة  هــذه  وتقــدم 
نتائــج  حــول  معلومــات 
والتصويــت  النتخابــات 
وهــي  البريــد،  طريــق  عــن 

علــى  للــرد  مصممــة 
المزاعــم  ســيل 

الكاذبة حول 
ت  بــا نتخا ا

.2020

يقــرب  مــا  القراصنــة  حــد  اأ ســرق 
صــول  اأ مــن  دولر  مليــون   24 مــن 
العملــة المشــفرة من خدمــة التمويل 
المســماة   )DeFi( الامركــزي 
وهــي   ،)Harvest Finance(
للمســتخدمين  تتيــح  ويــب  بوابــة 
اســتثمار العمــات المشــفرة ثم جمع 
ربــاح  اأ لتحقيــق  ســعار  الأ تغيــرات 
صغيــرة، وحــدث الختــراق في وقت 
 Harvest( مســؤولو  كــده  واأ ســابق، 

Finance( عبــر الرســائل المنشــورة 
مــن خــال حســاب الشــركة الرســمي 
.)Discord( ضمن منصة تويتر وقناة

هاكر يسرق 24 مليون دوالر 

Harvest Finance من

لى  توصلت دراسة للمنتدى القتصادي العالمي اإ
ن الروبوتــات ســتقضي علــى 85 مليــون وظيفــة  اأ
فــي الشــركات متوســطة وكبيــرة الحجــم خــال 
الســنوات الخمــس القادمــة، فيمــا تســرع جائحة 
مر  »كوفيــد- 19« التغيرات في مــكان العمل، الأ
لــى تفاقــم التفاوتات،  رجح اإ الــذي يــؤدي علــى الأ
ووجــد مســح شــمل مــا يقــرب مــن 300 شــركة 
ربع من كل  ن المديرين التنفيذيين في اأ عالميــة اأ
خمــس شــركات يســرعون خطــط رقمنــة العمــل 
مكاســب  ويبــددون  جديــدة  تقنيــات  ويطبقــون 
زمــة الماليــة فــي  التوظيــف التــي حدثــت منــذ الأ

عامي 2007 - 2008.

طور عالمان تركيان من جامعة »عثمان 
سكيشهير )شمال غرب(  غازي« بولية اأ

الصــم  لمســاعدة  لكـترونيــًا  اإ برنامجــًا 
والبكم.

طــّوره  -الــذي  البرنامــج  ويســتطيع 
صان، والدكـتور  حمد فاروق اأ الدكـتور اأ
التدريــس  هيئــة  عضــوا  تشــليك  وزر  اأ
بقســم »الرياضيــات وعلــوم الحاســب« 
ترجمــة  الجامعــة-  فــي  العلــوم  بكليــة 
لكـترونيــة، ونصــوص الـ »بي  المواقــع الإ
لــى  ف »)pdf(، ومقاطــع الفيديــو اإ دي اأ

شارة. لغة الإ

برنامج تركي للغة اإلشارة 
لمساعدة الصم والبكم

خالل 5 سنوات.. الروبوتات ستقضي على 85 مليون وظيفة
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