
العمليات المشتركة بشأن سقوط صواريخ في بغداد:
قوى تحارب االستقرار ولن يمر دون مالحقة وحساب

دار السالم/ بغداد
ن ســقوط صواريــخ علــى  صــدرت قيــ�دة العمليــ�ت المشــتركة، بي�نــً� بشــ�أ اأ

المنطقة الخضراء ومن�طق في الع�صمة بغداد، مشيرة الى قوى خ�رجة 

على الق�نون تح�رب االستقرار وتعيق تحقيق المنجزات السي�دية.

وذكــرت قيــ�دة العمليــ�ت فــي بيــ�ن صحفــي انــه مــع اســتمرار الحكومــة 

العراقيــة بتحقيــق المكـتســب�ت الســي�دية، ورفــع مســتوى مهنيــة وكـف�ءة 

قواتنــ� االمنيــة وج�هزيتهــ� لمج�بهــة التهديــدات االره�بيــة، وهــو مــ� تكلل 

ب�إلعــان عــن ســحب المــات مــن القــوات االجنبيــة مــن العــراق، تصــر 

بعــض القــوى الخ�رجة على الق�نون، وعلى االجم�ع الوطني، وعلى رؤية 

المرجعية الدينية، على اع�قة مس�ر تحقيق المنجزات السي�دية.

مــن  عــدد  ســقوط  مــن  بغــداد  الع�صمــة  شــهدته  مــ�  ان  البيــ�ن،  وت�بــع 

المقذوف�ت على س�حة االحتف�الت والمن�طق المحيطة به�، وقرب مدينة 

الطب والزوراء وادى الى استشــه�د طفلة وإص�بة خمســة من المدنيين، 

جهزتن� االمنية واالستخب�رية،  لن يمر دون ماحقة وحس�ب، مؤكدا ان اأ

وقد شرعت بإجراءات تشخيص الجن�ة لين�لوا جزاءهم الع�دل.

من االقليم

04

وقــرى  جبليــة  قممــا  تغطــي  الثلــوج 

شمال أربيل

تحقيقات وحوارات 
مخاطــر  الهاتــف..  شــرائح  بيــع  إعــادة 

مستمرة والتباسات مبهمة

مالعب
كأس  تســتضيف  عربيــة  دولــة 

العالم لألندية 2021

االخيرة
الشــوارع  أجمــل  علــى  تعــّرف 

الملونة في العالم
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االفتتاحية

بقلم: إياد السامرائي
المستقبل في التكنولوجيا

على العراق المســ�رعة للتوســع في استخدام 
ن يســ�هم  التكنولوجي� في كل المج�الت، واأ

علم�ؤه وبف�علية في هذا المج�ل.
ن تســ�هم فــي زي�دة  إن التكنولوجيــ� يمكــن اأ
رض نزرعه  المردود الم�لي لكل دونم من االأ

ونوفر  كـثير من المنتج�ت التي نستورده�.

إلــى  تتحــول  ن  اأ العــراق  ج�معــ�ت  علــى 
ورشــة عمــل كبيرة فــي تطويــر التكنولوجي�، 
وتخصصــ�ت  اســ�تذة  جهــود  مســتثمرة 
يحملــون شــه�دات علي� من ج�معــ�ت ع�لمية 
ال تجــد بحوثهــم وإبداع�تهم العلمية مك�نً� اال 

على الرفوف المهملة.

فــي  جــ�د  بشــكل  التفكيــر  ويجــب 
إيجــ�د جهــة مركزيــة تعنــي بتطويــر 

وتطبيق�تهــ�،  التكنولوجيــ�  قطــ�ع 
ولهــ� القدرة علــى فرضه� عمليً� 

وزارة  ك�نــت  اأ ســواء 
م هيئة. م مؤسسة اأ اأ
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دار السالم/ بغداد

علــى  الدولــي،  التحالــف  علــق 

قصف المنطقــة الخضراء. وقال 

متحــدث باســم التحالف: نرســل 

تعازينــا للمتضرريــن مــن هجــوم 

خر  بغــداد، مبينــا ان هذا مثــال اآ

علــى قيــام الجماعــات الخارجــة 

خوانهــم  اإ بقتــل  القانــون  علــى 

ولئــك الذين  يــذاء اأ العراقييــن واإ

واضــاف  الســالم.  لــى  اإ يســعون 

تواصــل  التحالــف  قــوات  ان 

دعمهــا للحكومــة العراقيــة بنــاًء 

علــى طلبها، في الســعي لتحقيق 

من في العراق. الستقرار والأ

وقــاف  اأ بتعريــض  القبــول  يمكــن  ل 

المسلمين للمساومات والتالعب.

الــى  الوقــاف  ارشــيف  تحويــل  نرفــض 

وزارة الثقافــة ونطالــب رئيــس الــوزراء 

بايقاف هذا الجراء الخطير
قــرار الحكومــة العراقيــة لتحويــل ارشــيف 
خطيــر  قــرار  الثقافــة  وزارة  الــى  الوقــاف 
ويمهــد لضيــاع اوقــاف الســنة فــي العــراق 
القــوى  واتحــاد  العراقيــة   الجبهــة  وعلــى  
لهــذا  التصــدي  لغــرض  معــًا  الصطفــاف 

القرار وايقاف تنفيذه .

دارة الدولة... عندما يترسخ الفشل ويصبح منهجا في اإ

 يكون راتب الموظف وحقه خبرا عاجال تتناقله وسائل 

عــالم وتســعى من خاللــه لتحقيق الســبق الصحفي ،                  الإ

ويصبح مجاًل لجذب القراء والمستمعين .

رشيد العزاوي

الدكتور حسين الزبيدي

الدكتور احمد السلماني

تغريدات

التحالف الدولي يعلق على قصف الخضراء 

الصحة: تتوعد المتهاونين 
بترك االجراءات الوقائية

دار السالم/ بغداد
اعلنــت وزارة الصحــة، عــن رصدهــا تهــاون كبيــر جد من قبــل المواطنيــن في ترك 

الجراءات الوقائية، فيما اشارت الى ان الوباء مستمر بالنتشار في البالد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، انه في الوقت الذي تتصاعد فيه الصابات بشكل 

خطيــر فــي دول العالــم حيــث بلــغ معــدل عدد الصابــات اليومــي في العالــم اكـثر 
جراءات  مــن نصــف مليــون اصابة ممــا ادى الى اتخاذ اغلب البلــدان لإ

مشــددة وصارمــة مــن حظــر عــام وغلــق المرافــق الحيويــة وفــرض 
يرتــدون  ل  الذيــن  وخاصــة  المخالفيــن  بحــق  مشــددة  عقوبــات 
رصدنــا  الخــرى،  الوقائيــة  الجــراءات  يخرقــون  او  الكمامــات 
سف الشديد خالل الفترة الماضية تهاوًنا كبيًرا جدا من قبل  لالأ

المواطنين تمثل في ترك الجراءات الوقائية جملة وتفصيال.

الخطوط الجوية تعلن استئناف الرحالت 

المباشرة الى أوربا منتصف الشهر القادم
دار السالم/ بغدا

للخطــوط  العامــة  الشــركة  اعلنــت 
اســتئناف  عــن  العراقيــة،  الجويــة 
رحالتهــا الجويــة المباشــرة الــى اوربــا 

منتصف الشهر القادم.
وقال مدير عام الشــركة كـفاح حســن 
فــي بيان صحفي، ان موعد اســتئناف 
عــدة  الــى  الوطنــي  الناقــل  رحــالت 
بتاريــخ  حــدد  اوربــا  فــي  قطاعــات 
توقفــت  ان  بعــد   2020/12/15
كورونــا،  جائحــة  جــراء  مؤخــرًا 

مضيفًا ان الخطوط التي ســيتم اعادة 
رحــالت  تســيير  ستشــمل  تشــغيلها 
العراقيــة  المطــارات  مــن  مباشــرة 

دوســلدورف   ، )برليــن  مــن  كل  الــى 
لنــدن ، كوبنهاكــن(  ، فرانكـفــورت ، 

كمرحلة اولى.
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عمليات االبتزاز االلكتروني من غياب 

الدليل الرقمي الى انعدام المكافحة
دار السالم/ متابعة

اللكـترونيــة  الجرائــم  موضــوع  خــذ  اأ

منية خطيرة،  يمثل مشكلة اجتماعية واأ

وتزايــدت هذه الخطورة في ظل التطور 

جهــزة وبرامــج  اللكـترونــي الكبيــر فــي اأ

المعلومــات  تكنولوجيــا  وتطبيقــات 

واتساع الطلب عليها.

منتشــرة  الجرائــم  هــذه  صبحــت  اأ ذ  اإ

قبــل  مــن  ومشــّخصة  كبيــر  بشــكل 

مجــال  فــي  المتخصصيــن  مــن  العديــد 

القانون الجنائي والجتماعي والتربوي، 

لــى ظاهــرة  وتحولــت هــذه الممارســات اإ

ســاءة والتعــدي على حقوق  خطيرة بالإ

بــرز هــذه الممارســات هــو  خريــن، واأ الآ

البتزاز اللكـتروني والتســقيط لتحقيق 

هداف غير مشروعة. اأ

مني التحصين الأ

كاديمي صادق ســعد العرجي:  وقال الأ

ســهم التقــدم فــي مجــال التكنولوجيا،  اأ

عــدد  فــي  المضطــردة  والزيــادة 

الســتخدام  عــن  فضــاًل  مســتخدميها، 

المتزايــد لوســائل التواصــل الجتماعي 

جــرام، وهــو  بظهــور نــوع جديــد مــن الإ

مر  البتــزاز اللكـتروني، مضيفــًا: وهو الأ

مني لمثل  لى التحصيــن الأ الــذي يدعــو اإ

هــذا  وعلــى  الجرائــم،  مــن  النــوع  هــذا 

ســاس يمكــن تعريف جريمــة البتزاز  الأ

كاديميــة  لكـترونــي مــن وجهــة نظــر اأ الإ

ضــد  ترتكــب  التــي  )المخالفــات  نهــا  باأ

و الجماعــات بدافــع الجريمــة،  فــراد اأ الأ

ذى مادي  يذاء سمعة الضحية باأ وبقصد اإ

و غير مباشــر باســتخدام  وعقلي مباشــر اأ

وسائل التواصل الجتماعي(.

مور  هــم الأ ن من اأ لى اأ ولفــت العرجــي اإ

التــي يمكن من خاللها تحجيم البتزاز،  

هو ضرورة تشجيع من يتعرض لالبتزاز 

بذلــك  منيــة  الأ الجهــات  عــالم  اإ علــى 

خرين. لتحقيق عنصر الردع لالآ

التشهير والتسقيط

رائــد  محمــد  النقيــب  اوضــح  بينمــا 

الــذي  الكبيــر  النفتــاح  ن  اإ الخفاجــي، 

نتج بعض الممارسات  يشهده العراق، اأ

البتــزاز  ظاهــرة  ومنهــا  الســلبية، 

شــكاله المختلفة، مشــيرًا  اللكـترونــي باأ

نــك جالس  شــكال اإ ن مــن هــذه الأ لــى اأ اإ

فــي بيتــك ويهاجمــك شــخص افتراضــي 

الجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عبــر 

ما التشــهير  وبــدون وجــه حق، وهدفــه اأ

للشــخصيات  ســاءة  الإ و  اأ التســقيط  و  اأ

و ابتزاز الفتيات. العامة، اأ

سالح ذو حدين

ويرى الناشــط المدني والحقوقي ســعيد 

الحديثــة  الختراعــات  ن  اأ مشــعان  ل  اآ

الحيــاة  مناحــي  جميــع  دخلــت  التــي 

الجتماعيــة، قــد حققــت فائــدة كبيــرة 

نسان في عملية التصال الجتماعي،  لالإ

ولكــن فــي الوقــت نفســه هذه الوســائل 

هــي ســالح ذو حديــن، فلــو وقعــت بيــد 

ســياًئ  الســتخدام  يكــون  شــرار  اأ نــاس  اأ

عــن  بالمجتمــع  كبيــرًا  ضــررًا  ويلحــق 

عمليــة  و  اأ والتســقيط  التشــهير  طريــق 

نه  رهابية، منوهًا  باأ تجنيــد الجماعات الإ

انتشــرت قضايا مهمة جــدًا وخطيرة في 

خيــرة، تتمثــل فــي اســتدراج  ونــة الأ الآ

هــداف معينة، وهذه  الفتيــات لتحقيــق اأ

الحالــة تحدث بين الشــباب والشــابات، 

وهــذه الممارســات جميعها قــد عالجتها 

العقوبــات  قانــون  مــن  المــادة)432( 

العراقي.

عراف والتقاليد الأ

ع العراقي التمييز  نَّ على المشّرِ وشّدد اأ

لكـترونيــة، وبين حرية  بيــن الجرائــم الإ

السياســية  راء  والآ والتعبيــر  ي  الــراأ

فــي  مــا  اأ العامــة،  القضايــا  فــي  فــراد  لالأ

يتعرضــون  ممــن  الكـثيــر  ن  فــاإ الواقــع 

لكـتروني، ل يقومون  لجرائــم البتــزاز الإ

نمــا بحلها وفق  بحلهــا وفــق القانــون، واإ

عــراف والتقاليــد خوفًا مــن الفضائح،  الأ

و التشــهير بســمعتهم،  كمــا يعتقــدون، اأ

خرين  وهــذا فعل خاطــئ جدًا  يعطي الآ

ناس  الفرصــة لتكرار العمل ثانية بحق اأ

حــالت  مــع  تعاملــوا  لــو  مــا  اأ خريــن،  اآ

وقامــوا  القانــون،  طريــق  عــن  البتــزاز 

بالغ عنها لساعدوا في القضاء عليها  بالإ

القانــون  تطبيــق  ن  لأ الزمــن،  بمــرور 

خرين. يخلق رادعًا عند الآ

هل دور الأ

كال  مــن  المســتخدمين  ن  اإ يضــًا  اأ وزاد 

لى مرحلــة المراهقة،  قــرب اإ الجنســين اأ

وعــدم النضــج خاصــة مــن الشــباب فــي 

نــواٍح عديــدة مــن الحيــاة، فيجــب هنــا 

هــل  الأ مــن  قويــة  الرقابــة  تكــون  ن  اأ

وعــدم التعامــل بعقليــة عــدم الحتواء، 

قبــل  مــن  شــخصياتهم  فهــم  فيجــب 

جميــع  واســتيعاب  مهــات،  والأ بــاء  الآ

التصرفــات، وعلــى الجهــات الحكوميــة 

جهــزة الذكيــة،  تقنيــن عمليــة اقتنــاء الأ

وهــذا كلــه يصب في فائدة المواطن من 

ي خطر. اأ
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اربيل تعلن انحسارًا نسبيا في اصابات 
كورونا وتصدر تعليمات جديدة

ربيل دار السالم/ اأ

علنت غرفة عمليات اربيل لمواجهة كورونا، عن انحسار  اأ

الماضييــن،  الفيــروس خــالل الســبوعين  لتفشــي  نســبي 

وفيمــا وجهــت شــكرها للمواطنيــن للتزامهــم بالتعليمات 

الوقائيــة والصحية، اصــدرت عددًا من القــرارات الجديدة 

بهدف السيطرة بشكل اكبر على الجائحة.

وطالبــت غرفة اربيــل، المواطنين فــي المحافظة اللتزام 

بالتعليمــات الصحيــة واجــراءات الوقايــة وخصوصــًا لبس 

قصــى درجــات الشــعور بالمســؤولية فــي ظل  الكمامــات باأ

هــذه الوضــاع، محــذرًا المخالفيــن بمواجهــة الجــراءات 

القانونية.

فــي  للتعــاون  المســاجد  الديــن وائمــة  كمــا دعــت رجــال 

تنفيــذ الجــراءات الصحية وعــدم اصطحــاب الطفال الى 

ي شكل من الشكال وعدم السماح للمصلين  المساجد باأ

بدخول المساجد من دون لبس الكمامات وجلب سجادة 

ن اي مســجد ل يلتزم ســيتم  لــى اأ خاصــة للصــالة، مشــيرًا اإ

غلقه وفقا للسلطة الممنوحة للغرفة.

ألول مرة على مستوى إقليم كوردستان 

.. افتتاح قسم هندسة الطيران
ربيل دار السالم/ اأ

افتتحــت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
قليم كوردســتان قســم هندسة الطيران في  في اإ
كليــة الهندســة بجامعة صــالح الدين بمحافظة 

اربيل.
وجرت في مراسم حضرها ممثل وزارة التعليم 
هــذا  افتتــاح  العالقــة  ذات  والجهــات  العالــي 
قليم. ول مرة على مستوى جامعات الإ القسم لأ

اقليم كوردستان يعيد قرابة 100 الف طن 
من البضائع المختلفة الى تركيا

السليمانية تحذر من سيول 
تجتاح مناطقها

دار السالم/ السليمانية
فــي  المدنــي  الدفــاع  مديريــة  حــذرت 
اجتيــاح  مــن  الســليمانية  محافظــة 

سيول لبعض مناطق مركز المدينة.
وتوقعت مديرية النواء الجوية والرصد 
الزلزالــي فــي محافظــة الســليمانية ان 
تشــهد المحافظــة امطــارا غزيرة خالل 
اليــام المقبلــة. وتصــدرت الســليمانية 

اقليــم  فــي  المحافظــات  كـثــر  اأ قائمــة 
خــالل  مطــار  لالأ تســاقطا  كوردســتان 
وبحســب  الماضيــة،  الـــ24  الســاعات 
ن  مديريــة النــواء الجويــة بالقليــم فــاإ
منطقة "جوارتا" في الســليمانية كانت 
العلى نســبة بتســاقط المطــار، والتي 

وصلت الى مستوى 23 ملم.

ربيل دار السالم/ اأ

قليــم كوردســتان يــوم الثالثاء   اعلــن معبــر ابراهيــم الخليــل الحــدودي فــي اإ

عــن  اعــادة  92  الــف  طن  من المواد  والمســتلزمات المتنوعة واتالف جزء 

اخــر منهــا لعــدم صالحيتهــا لالســتخدام. وقــال كمال مســؤول اعــالم المعبر 

الحــدودي مــع تركيــا ان 92  الف طــن من مواد ومســتلزمات مختلفة منعت 

مــن الدخــول عبــر المعبــر فيمــا تــم اتــالف كميــات اخــرى لعــدم صالحيتهــا 

لالستخدام وذلك من تاريخ 2019/1/1  ولغاية 2020/10/31.

الثلوج تغطي قمما جبلية 
وقرى شمال أربيل

ربيل دار السالم/ اأ

 ســقطت الثلوج، على مرتفعات وقمم جبلية في 

قليم كوردستان. ربيل عاصمة اإ قرى شمال اأ

علــى  ســقطت  الثلــوج  ن  اإ عيــان،  شــهود  وقــال 

وهلكــورد  كوشــينه  جبــال  وقمــم  مرتفعــات 

وبرزيــن"، موضحيــن ان هذه الموجــة الولى من 

الثلــوج هــذا العام تصــل لقليم كوردســتان، كما 

غطــت الثلــوج بلــدة حــاج عمــران شــمالي اربيل 

حيث توشحت قممها الجبلية بالثلج.
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ما الذي قدمه للعراق؟.. بروكينغز يستعرض 
أداء الكاظمي خالل األشهر الستة الماضية

دار السالم/ متابعة/  ترجمات

ميركي  رســم تقرير لمعهد بروكينغز الأ

الــوزراء  رئيــس  داء  لأ قاتمــة  صــورة 

شهر الستة  العراقي مصطفى خالل الأ

نه اتسم "بالتقاعس"  ى اأ الماضية، وراأ

طلقها، حين  عن تحقيق الوعود التي اأ

تسلم رائسة الوزراء.

مايــو  فــي  مهامــه  الكاظمــي  وتســلم 

شــعبية  احتجاجــات  الماضــي، وســط 

عارمــة نجمــت عــن تحديــات داخليــة 

ســالفه فــي  وخارجيــة كبيــرة، فشــل اأ

معالجتها.

رفــع  منصبــه،  الكاظمــي  تبــوء  عنــد 

مكانيــة  لإ التوقعــات  ســقف  كـثيــرون 

تحقيــق الســتقرار في العــراق، حيث 

طموحــا،  صالحيــا  اإ مشــروعا  طــرح 

ولويــات لحكومتــه، على  ووضــع تســع اأ

ســها ســيطرة الدولــة علــى الســالح،  راأ

جواء  وحمايــة المتظاهرين، وتهيئة الأ

لنتخابات مبكرة.

فهــل كان عمــل الكاظمــي خــالل هذه 

الفترة ملبيا للتطلعات؟ 

مارســين  التقريــر  كاتبــة  شــارت  واأ

ل  مهــام  هنــاك  ن  اأ لــى  اإ الشــمري 

نجازهــا بمفــرده،  يســتطيع الكاظمــي اإ

نه بحاجة للبرلمان، كما هو الحال  ذ اإ اإ

في ما يتعلق بالنتخابات.

داء  ن اأ ومــع ذلــك، اعتبــر التقريــر اأ

الطموحــات  دون  كان  الكاظمــي 

خاصــة فــي مــا يتعلــق بمواجهة 

 ، المســلحة  الفصائــل 

طالقهــا الصواريــخ علــى  واإ

ميركيــة فــي  المصالــح الأ

العراق.

واســتدل التقرير، على ســبيل المثال، 

ول تحد حقيقي لرئيس الوزراء وهو  بــاأ

مكافحــة  جهــاز  نفذهــا  التــي  العمليــة 

ســفرت عــن اعتقال عناصر  رهاب واأ الإ

فــي كـتائــب حــزب هللا، بعــد هجمــات 

ميركية في  صاروخيــة على الســفارة الأ

المنطقــة الخضــراء، لكــن المعتقليــن 

فــرج عنهم جميعــا، باســتثناء واحد،  اأ

حسب التقرير.

ســراح  طــالق  باإ العمليــة  تنتــه  ولــم 

المعتقليــن فحســب، بــل باعتــذار من 

اللــوم  وتوجيــه  للكـتائــب،  الكاظمــى 

رهــاب، حســب  لــى جهــاز مكافحــة الإ اإ

التقرير.

ن الكاظمــي  واعتبــر تقريــر بروكينغــز اأ

ســاء اســتخدام مــوارد  بفعلتــه  هــذه اأ

كـثر  الدولة وقوض ســمعة واحدة من اأ

المؤسسات مصداقية في العراق.

الكاظمــي  ن  اأ يضــا  اأ التقريــر  ويــرى 

لقتلــى  العدالــة  تحقيــق  فــي  فشــل 

عبــر  فيمــا  الحتجاجــات، 

ن  شــطو نا

عن شــكوكهم حيــال قدرته على تنفيذ 

ووقــف  بهــا،  وعــد  التــي  صالحــات  الإ

التــي  والختطــاف  القتــل  عمليــات 

يتعــرض لها نشــطاء المجتمــع المدني 

في العراق.

التــي  خــرى  الأ التحديــات  بيــن  ومــن 

يواجهها الكاظمي في العراق مكافحة 

صــالح  جائحــة كورونــا الفيروســية، واإ

القتصاد والعالقات الخارجية.

ن يديه مقيدتان، لكن  يقول الكاظمي اإ

مــع ذلك، يــرى تقرير معهــد بروكينغز 

مؤقتــا،  ن كان  واإ الــوزراء،  رئيــس  ن  اأ

له صالحيات كـثيرة ينبغي اســتغاللها 

المســلحة  الفصائــل  لمالحقــة  بعــزم، 

القطاعــات  فــي  الســتقرار  وتحقيــق 

منية والصحية، لســتعادة  المالية والأ

ثقة الجمهور. 
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اندلعت بمستهل حكمه.. هل يضع ترامب 
حدًا لألزمة الخليجية قبل رحيله؟

دار السالم/ متابعة

فــي الفتــرة الراهنــة عــادت التســاؤلت والســيناريوهات التــي تطــرق 

مريكــي دونالد  دارة الرئيس الأ مكانيــة نجــاح اإ البــاب مجــددًا حــول اإ

شهر على  قل من 6 اأ زمة الخليجية التي اندلعت بعد اأ ترامب بحل الأ

بيض، وذلك قبل مغادرته بعد فوز  توليه مقاليد الحكم في البيت الأ

منافسه الديمقراطي جو بايدن بالنتخابات الرائسية.

مكانيــة عقــد قمــة خليجية كاملــة بحضور  كمــا تثــار تســاؤلت حــول اإ

ب صدع البيت الخليجي. جميع زعماء الدول الست؛ لراأ

خــر قمــة خليجيــة فــي الريــاض بديســمبر عــام 2019، قــد  وكانــت اآ

زمة الخليجية بين قطر وجيرانها  حملت معها بودار لقتراب حل الأ

ضافــة لمصــر، والتــي اندلعــت  مــارات والبحريــن بالإ الســعودية والإ

تدعــم  الدوحــة  ن  اأ خيــرة  الأ العواصــم  بدعــوى  عــام 2017  صيــف 

نه محاولة للسيطرة على  رهاب، وهو ما تنفيه قطر بشدة، مؤكدة اأ الإ

قرارها السيادي.

زمــة الخليجية باتجاه حــل نهائي، خصوصًا  ن الأ فــي تلــك القمــة بدا اأ

مــع حضــور رئيس وزراء قطر الســابق، الشــيخ عبــد هللا بن ناصر بن 

ل ثاني،  ميرهــا الشــيخ تميم بــن حمــد اآ ل ثانــي، ممثــاًل عــن اأ خليفــة اآ

وســط ترحيــب كبيــر مــن العاهــل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 

العزيز.

زمــة فــي تاريــخ مجلــس  كبــر اأ نهــاء اأ ن تلــك القمــة فشــلت فــي اإ ل اأ اإ

ن تعيد الوائم  سيســه، ولم تســتطع اأ التعاون الخليجي داخليًا منذ تاأ

نهائه  للبيت الخليجي الذي ما زالت الكويت تســعى عبر وســاطتها لإ

، لكنها لم تفلح بذلك بعد. منذ بداأ

زمة فوز بايدن وحل الأ

زمة  مريكيــة على اتصال مباشــر بالأ ن نتائــج النتخابــات الأ ول شــك اأ

الخليجيــة؛ لرتبــاط واشــنطن بقضايــا المنطقــة، ودورهــا المؤثر في 

يقاف  ييدها المســتمر لإ نهــاء مثــل هــذه الخالفات بيــن حلفائهــا، وتاأ اإ

زمة. هذه الأ

مريكية الفوز المؤكد للمرشح الديمقراطي  عالم اأ عالن وسائل اإ ومع اإ

صــوات المجمــع النتخابــي مقابــل  جــو بايــدن بعــد حيازتــه غالبيــة اأ

تعــود  ترامــب،  دونالــد  وليتــه  المنتهيــة  الجمهــوري  الرئيــس 

زمــة الخليجيــة والــدور البنــاء للرئيس  ســيناريوهات اقتــراب حــل الأ

المنتخب الجديد في تحريك المياه الراكدة.

زمــة الخليجيــة؛ حيــث بــدت  فقــد كان لترامــب دور ســلبي بدايــة الأ

ييده  ظهر فيما بعــد تاأ ن اأ دارتــه منحــازة للطــرف المعــادي لقطــر، واإ اإ

زمة عبر دعم الوســاطة الكويتية التــي ما زالت تبذل جهودًا  لحــل الأ

عــادة الــوائم السياســي  نهــاء الخــالف الخليجــي واإ طــار اإ واســعة فــي اإ

ن ترامــب لم يرد جديًا حل  لســابق عهــده، فــي حين يعتقد كـثيرون اأ

زمة الخليجية. الأ

نهــاء ملــف  مريكيــة لإ ن هنــاك تحــركات مــن المؤسســات الأ ويبــدو اأ

زمــة قبــل رحيــل ترامــب وقــدوم بايدن، المقــرر في ينايــر 2021،  الأ

طــار  ربــع لحــل الخــالف مــع قطــر فــي اإ حيــث قــد تســعى الــدول الأ

مريكية الجديدة. دارة الأ التوافق مع الإ

مريكــي روبيــرت  الأ القومــي  مــن  الأ قــال مستشــار  طــار ذلــك  اإ وفــي 

وبرايــن، فــي تصريحــات صحفية، في 16 نوفمبــر 2020: "نريد حاًل  اأ

دارة"،  ذا كنا ســنغادر الإ زمة الخليجية خالل الـ70 يومًا المقبلة اإ لالأ

مضيفــًا: "وحــدة الخليــج تصب فــي مصلحتنا، ووجــود عالقات ودية 

بين دول مجلس التعاون الخليجي من مصلحتنا".

ن يتمكن الطيران القطري من التحليق  وبراين: "نرغب فــي اأ ّكــد اأ واأ

جواء السعودية والبحرين". فوق اأ

دوار حراك وتبادل اأ

كاديمية قطر الدولية للدراســات  نصــاري، رئيــس اأ الدكـتــور ماجــد الأ

ســتاذ علم الجتماع السياســي بجامعة قطر، لم يســتبعد  منية، واأ الأ

مريكي(  وجود حراك في الخليج، خاصة مع زيارة )وزير الخارجية الأ

ن ذلك الحراك "لن يكون مؤثرًا". نه يرى اأ ل اأ بومبيو للمنطقة، اإ

زمة الخليجية  ثير هذا التحرك على الأ رجع في حديثه سبب عدم تاأ واأ

"لكـتفاء هذه الدول بالمماطلة مع ترامب حتى 20 يناير، والتعامل 

دارة جديدة". مع سياسة جديدة باإ

زمــة  الأ حــل  فــي  تشــددًا  كـثــر  "الأ ماراتــي  الإ الموقــف  ن  اأ ويعتقــد 

نــه توزيع  ليــه علــى اأ مــر ينظــر اإ ن "الأ يضــًا اأ نــه يــرى اأ ل اأ الخليجيــة"، اإ

مام حل  مارات العائق اأ بوظبي والرياض، بحيث تكون الإ دوار بين اأ اأ

زمة بما يخفف الضغط على السعودية". الأ

زمة الخليجية اســتبعد  دارة ترامب على حل الأ وفيما يتعلق بقدرة اإ

زمة في فترة  دارة ترامب حل الأ نصاري ذلك قائاًل: "لم تســتطع اإ الأ

عوام من اليوم، عندما كانت العالقات بينها  كـثر من 3 اأ قوتهــا قبــل اأ

كـثر حميمية". مارات والسعودية اأ وبين الإ

دارة  ن تكون هناك قدرة لدى هذه الإ ن يتصور اأ ضاف: "ل يمكن اأ واأ

ي  ن تحــدث اأ نهــا راحلــة بعــد شــهرين- فــي اأ -التــي يعلــم الجميــع اأ

رض". تغييرات حقيقية على الأ

ولوياتها  زمة ضمــن اأ دارة بايدن ســتضع هذه الأ ن كانت اإ وحــول مــا اإ

ولولــة  اأ سيشــكل  مــر  الأ ن  اأ عتقــد  اأ "ل  نصــاري:  الأ يقــول  الرئيســية 

شــخاص الذيــن تــدور  دارة بايــدن، لكــن هنــاك بعــض الأ بالنســبة لإ

نهم ضمن اختيارات رئيســية ضمن حكومة بايدن  ســماؤهم حاليًا باأ اأ

القادمة تربطهم عالقات وثيقة بقطر، وقد يكون رفع هذا الموضوع 

ولويات واردًا في حال تولت هذه الشــخصيات مناصب  فــي قائمــة الأ

من القومي". و الأ في الخارجية اأ
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لمسات بيانية 

سؤال وجواب )54(

أ.د فاضل صالح السامرائي 

يحيــى حاج يحيــى
خالقك ل بمالك !!  باأ

نهــم  اأ النــاس  بعــض  يظــن 
خريــن  الآ قلــوب  يجلبــون 
ليهــم،  اإ حســان  الإ ببعــض 
بالقــول  مستشــهدين 
القلــوب  ُجبلــت  المشــهور: 
ليها!  حســن اإ ن اأ علــى حــب مآ
ن ذلــك لم  ويتعجبــون مــن اأ

يحصل لهم ! 
مــر  فــي حيــن  يغفلــون عــن اأ
النــاس  مهــم وهــو  )وخالــِق 
وينســون  حســن(  بخلــق 
هللا  صلــى  المصطفــى  قــول 
نكم لن تسعوا  عليه وســلم: اإ
ــعوهم  موالكم، فسآ النــاس باأ

خالقكم !  باأ
***

رصد الخاطر:  
العامــة  تشــمت  ن  اأ كــره  اأ
ذا  هــل العلــم وطلبتــه اإ فــي اأ
و زلقــت  مــر ، اأ وا فــي اأ خطــاأ اأ
وهــم   - موقــف  فــي  ِرجلهــم 
الصادقيــن  ن  فــاإ  - بشــر 
منهــم ســرعان مــا يؤوبــون ! 
ّطــئ  ُيخآ ــن  مآ صفوفهــم  وفــي 

ّوب بالدليل  !  وُيصآ
***

بداية الحوار ونهايته
ونفعــًا  قــل حظــًا  اأ تجــد  لــن 
خريــن من الذي  لنفســه ولالآ
دينهــم  فــي  النــاس  يتهــم 

وفهمهــم ونياتهم، ثم يســّوق 
فكره للحوار !؟ 

خــذ منهم  فــال هو مســتعد لياأ
ثبتوا له بطالن ادعاءاته  ولو اأ
نــه يحكم  عليهم بموقف  ؛ لأ
ســابق منهــم !؟ ول هــو قادر 
قناعهم بمــا لديه ؛ فهو  علــى اإ
يــدور في حلقــة مفرغة نقطة 
البدايــة فيها التهام ، ونقطة 

نه على صواب !؟  النهاية اأ
***

الرسالة والرسول
لــو كنــا نهتــم بالرســالة التــي 
هللا  صلــى  الرســول  حملهــا 
عليــه وســلم ، فهمــًا وتطبيقًا 
والتزامــًا وتبليغــًا كمــا نهتــم 

بذكرى مولده يومًا في السنة 
! ثــم نعــود لمــا كنــا عليــه !؟ 
فضــل وخيرًا  لكانــت حالنــا اأ

مما نحن فيه !؟
***

ليست مهارة
تفحــم  ن  اأ مهــارة  ليــس 
ن  محاورك ، ولكن المهارة اأ
ُتظهر له الحقيقة التي تنفعه 

عندما يعود لصوابه !
معايشــة  ن  فــاإ وكذلــك 
لمــا  ورؤيتهــم   ، خريــن  الآ
تتبنــاه متجليــًا فــي ســلوكك 
 ، هزيمتهــم  مــن  خيــر 
وخروجهم من ساحة الحوار 

ناقمين !؟

خواطر حاج يحيى

ــَماء  الســؤال )71(: قــال تعالى: )َوَما َخَلْقَنا السَّ

نبياء( فهل  ْرَض َوَما َبْيَنُهَما َلِعِبيَن }16{ الأ َواْلَأ

ذا ُحذف الحال )لعبين( يكون الحكم مقّيدًا؟ اإ

ن هناك وهم عند الطلبة  ن نوضح اأ وًل: يجب اأ اأ

فيما يتعلق بحذف الفضلة. عندما يقسم النحاة 

لى ُعمدة )هي المســند والمســند  ركان الجملة اإ اأ

ليــه( وفضلــة )وهــي مــا تبقــى وهــو مــا ليس من  اإ

ساســية( فالعمــدة هــو المبتداأ  ركان الجملــة الأ اأ

والفعــل  مبتــداأ وخبــر  صلــه  اأ ومــا كان  والخبــر 

ســم الفعــل والباقــي يســمى فضلــة  والفاعــل واإ

ن الفضلــة يمكن الســتغناء  وتكملــة ويقولــون اإ

الجملــة  ركان  اأ مــن  ليســت  نهــا  اأ باعتبــار  عنهــا 

الســتغناء  يمكــن  فــال  العمــدة  مــا  اأ ساســية  الأ

نه  ن المقصــود بالســتغناء اأ عنهــا وهــذا خطــاأ لأ

لــف الجملــة بــدون فضلــة  ن تتاأ مــن الممكــن اأ

لف الجملة من دون عمدة  ن تتاأ لكــن ل يمكــن اأ

ن  والســتغناء ل يعنــي الحــذف وغيــر حــذف لأ

و  اأ ُتحذفــا وجوبــًا  ن  اأ يمكــن  والعمــدة  الفضلــة 

جوازًا. 

لة ليســت قائمة على الذكر والحذف  ذن المســاأ اإ

ذا حذفنا الفضلة  و غير المعنى اإ و على المعنى اأ اأ

حيانًا، معنــى الكالم يتوقف  ن نســتغني عنهــا اأ اأ

حيــان مثــاًل )ول  علــى الفضلــة فــي كـثيــر مــن الأ

ذا حذفنا )مرحا( هل  رض مرحــا( اإ تمــش فــي الأ

يستقيم المعنى؟ 

لى الصالة  ذا قاموا اإ وكذلــك فــي قوله تعالــى )واإ

ذا حذفنا ُكسالى؟  قاموا ُكسالى( ما هو المعنى اإ

ذا حذفنــا  اإ الســؤال  يــة موضــع  الآ فــي  وكذلــك 

ل  بالطبــع  المعنــى؟  يســتقيم  فهــل  )لعبيــن( 

يستقيم. 

نما الميت من يعيش  ذا قلنا )اإ خر اإ خذ مثاًل اآ وناأ

ذا حذفنــا )كـئيبــا( مــا يكــون المعنــى؟  كـئيبــا( اإ

حيانــًا يحــذف الــكالم وتبقــى الفضلــة ويكون  واأ

المعنى واضح مثل )النار النار( حذفت العمدة 

هنا وجوبًا ومع هذا استقام المعنى.

العدد   1558/  3 شهر ربيع الثاني 1442 هـ / 19تشرين الثاني 2020 م
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الحزام األخضر حلٌم يراوُد 
ة البيئة العــــــــــراقيَّ

دار السالم/ بغداد

منــذ قرابــة عشــر ســنوات شــرعت الحكومــات المحليــة 

نشــاء حــزام اخضــر حول  فــي عــدد مــن المحافظــات، باإ

المــدن، وذلــك فــي تجربــة حققــت نجاحــًا فــي عــدد من 

الــدول، لكنهــا لم تر النور في العراق بســبب عدم جدية 

القائمين على المشــاريع، اضافة الى الفســاد الذي ينخر 

حزمة  بالمنظومة الحكومية والذي ادى الى تلف تلك الأ

نتيجــة اندثــار وســائل الســقي تــارة، وضعــف المتابعــة 

الميدانية تارة اخرى.

وفــي مثــال صــارخ علــى مــا ذهبنــا اليــه قامــت حكومــة 

الوســطية  الجــزرة  بتشــجير  عــام 2007  فــي  الديوانيــة 

بالنخيــل بينهــا وبيــن محافظة بابــل على امتــداد طريق 

دغارة شوملي بقيمة مليار دينار، وقد اريد لهذا المشروع 

ن يكــون حزامًا اخضر، لكن تلك النخيالت ســرعان ما  اأ

ضحوكة تتداولها وســائل  فارقــت الحيــاة، وتحولت الى اأ

العالم المختلفة، تعبيرًا عن مدى الستهزاء والسخرية 

بمشاريع التشجير في العراق.

رض هل الأ معاناة اأ

كان ل بدَّ 

لنا ونحن 

نغوص في 

هــذا  اعمــاق 

ن نســتمع اول الــى معانــاة اهــل الرض مــن  الموضــوع اأ

المزارعيــن، اذ  وصــف لنــا المــزارع عبــد النبــي جاســم 

خضر قائاًل: "نخسر سنويًا  معاناته بفعل غياب الحزام الأ

تربــة التي تصيــب المحاصيل  مالييــن الدنانيــر بفعــل الأ

الزراعيــة، خاصــة الصيفيــة منها والناجمة عــن الكـثبان 

الرمليــة التــي ل تجــد مانعــًا بينها وبين حقــول المزارع، 

خضر اثر في انتاج التربة من  ن غياب الحزام الأ واعتقد اأ

الغالت الزراعية، واصبح الدونم الواحد ل يفي بالســعر 

نتــاج، مــا دفــع الفــالح الــى هجــرة الرض  الرســمي لالإ

خر". والبحث عن مصدر عيش اآ

 حائط صّد

الحــزام  ان  دوهــان:  محمــد  الزراعــي  المهنــدس  يقــول 

خضر اصبح ضرورة ملحة في ظل تجريف البساتين،  الأ

وتحويلهــا الــى مناطــق ســكنية، اذ زاد ذلك مــن كميات 

الغبــار المتجهــة الى المدن بفعــل التصحر وقلة المطار 

وهبوب العواصف خاصة في فصل الصيف.

بينمــا يــرى الخبيــر الزراعي موجد حســين الخفاجي: ان 

العــراق يحتــاج الى ما قيمته مليار دولر من اجل تنفيذ 

حزمــة الخضراء امتــدادا من  الخطــة الخاصــة بزراعــة الأ

محافظــة البصــرة ومــرورا بــذي قــار والمثنــى ومناطــق 

الفرات الوسط، وان تنفيذ هذه المشاريع سيوفر فرص 

لف  عمل لعشــرات العاطلين، كما سيســهم في احياء اآ

الهكـتارات من الراضي الزراعية المتروكة، ويســهم في 

تنشيط التربة وخاصة في المناطق الصحراوية، ما يزيد 

مــن زراعــة الطماطــم والخيــار والبطاطــا فــي محافظات 

وكربــالء  النجــف 

والمثنى امتدادًا الى محافظة النبار".

التجاوز على الغابات

ميرة حسين الى موضوع  وتطرقت المستشارة الزراعية اأ

همية وهو ان العراق مقبل على ظاهرة تصحر  في غاية الأ

كبيــرة، ربمــا تضــر باقتصــاده الوطنــي وتجعلــه فــي ذيل 

قائمــة الــدول الزراعيــة، رغــم وجــود النهريــن الكبيرين 

دجلــة والفــرات، وقالــت: ان الســتخدام الجائــر للتربة، 

وعــدم وجــود منظومــات ســقي علميــة زادا مــن معانــاة 

اخضــرار البيئة، ودفعا الكـثيــر من الفالحين الى زراعة 

الشــجار حــول الحقــول مــن اجــل حمايــة المحاصيــل 

والحفاظ على الرض اكـثر فترة ممكنة.

اعتماد على الذات

الجمعيــات  ن دور  بشــاأ ســؤالنا  عــن  رده  معــرض  وفــي 

خضر عند الطبقة  الفالحية في ترسيخ مفهوم الحزام الأ

بابــل  فــي  الفالحيــة  الجمعيــات  قــال رئيــس  الفالحيــة 

فــالح موســى مــن خــالل لقائنــا بالفالحيــن والمزارعين 

مكانياته  ن الفــالح قــادر باإ والمســتثمرين، نؤكــد دائمــًا اأ

علــى انشــاء حــزام اخضر حول حقولــه الزراعية في ظل 

توفــر الشــجار الخاصــة بالمشــروع في الدوائــر الزراعية 

والبلديــة، خاصــة ان ذلــك ل يحتــاج ســوى الــى ســقي 

ومتابعــة وحمايــة، وان المــور الثالثــة مقــدور عليها من 

قبل الفالح.

نفســنا فــي تحقيق ذلك، ول  ن نعتمد على اأ واكــد: علينا اأ

ننتظــر انجاز مثل هذه المشــاريع من قبــل الحكومة في 

ظل الظروف المالية التي يمر بها البلد.

العدد   1558/  3 شهر ربيع الثاني 1442 هـ / 19تشرين الثاني 2020 م



9اتجاهات الرأي 

صابر كل عنبري
مريكيــة واضحــة، وحتــى  نتائــج النتخابــات الأ
مريكــي الخاســر دونالــد  ليــس لــدى الرئيــس الأ
مــل باحتمــال تغييرهــا لصالــح  اأ دنــى  ترامــب اأ
يــام مــن ضجــة  نفســه، وكل مــا يفعلــه هــذه الأ
فــوز  صفــوة  تعكيــر  بغــرض  ل  اإ ليــس  ثــارة،  واإ
قراره  غريمــه الديمقراطــي جو بايــدن وصعوبة اإ
مــازال  البعــض  ن  اأ رغــم  وعليــه،  بالهزيمــة. 
منشــغال بمصيــر هذه الضجة، لكن التســاؤلت 
المحوريــة اليــوم لــدى الكـثيــر مــن المراقبيــن 
والمحلليــن، هــي عن سياســات واشــنطن تجاه 
قليمية والدوليــة وعالقاتها  مختلــف القضايــا الإ

مع الدول في عهد بايدن. 
بعــد  مــا  مرحلــة  تفســير  فــي  البعــض  يذهــب 
انقالبــا ســيحصل  ن  ترامــب يمينــا وشــمال، كاأ
عهــد  فــي  مريكيــة  الأ الخارجيــة  السياســة  فــي 
ن ما هزم ترامب لم تكن طريقته  بايــدن، رغم اأ
ســالفه في ممارســة  كـثر من اأ الفجة والصريحة اأ
زمة  نمــا طريقــة تعاطيه مــع اأ هــذه السياســة، واإ
كورونــا، بالتالــي هــذا الفيــروس هــو الــذي نــزل 

ترامب من شجرة السلطة. 
ولى طاحة بترامب سببها داخلي بالدرجة الأ  الإ

المواطــن  همــوم  تتذيــل  الخارجيــة  السياســة 
ولى هو الوضع  مريكي، وما يهمها بالدرجة الأ الأ
طاحــة بترامــب ليســت لهــا  الداخلــي، لذلــك الإ
ترامــب،  دارة  لإ الخارجيــة  بالسياســة  عالقــة 
دارة بايدن على  مــر متطلبــات علــى اإ ليفــرض الأ
دار هــذه السياســة  هــذا الصــدد. نعــم ترامــب اأ
شكال ومفردات مختلفة، لكن المضمون في  باأ

عهده لم يشهد تغييرا وتحول. 

مريكيــة  الأ بالرائســة  بايــدن  فــوز  بعــد  واليــوم 
السياســة  ن  اأ نســان  الإ يجــزم  ن  اأ يســتطيع 
مريكية في عهده ســتبقى ثابتة في  الخارجيــة الأ
وســط وجميع  مضمونها تجاه منطقة الشــرق الأ
دبيات والطريقة  ملفاتها الساخنة، مع تغيير الأ

التي تعبر عنها. 
يــران، التي خالفا  ن يحدث مع اإ هــذا مــا يتوقع اأ
نهــا ل يهمهــا مــن ســيفوز، قــد  للقــول الرســمي اإ
عبرت عن فرحتها الكبيرة من ســقوط ترامب، 
كـثر عداء بين الرؤساء  مر طبيعي، فهو الأ وهذا اأ
رفع  مريكييــن تجــاه طهــران، وقام باغتيــال اأ الأ
وفــرض  ســليماني،  قاســم  اللــواء  جنرالتهــا 
عقوبــات عليهــا كانــت تاريخيــة. هــذا الســلوك 
وخاصــة اغتيــال الجنرال ســليماني، كان يمثل 
ي  اأ فــي  للدخــول  يــران  اإ مــام  اأ كبيــرا  حاجــزا 
مريكيــة الراهنة المنتهية  دارة الأ تفــاوض مع الإ
وليتها يوم العشــرين من كانــون الثاني )يناير( 
المقبل، رغم الوســاطات المتعددة التي قامت 
قليميــة ودوليــة طيليــة الســنوات  طــراف اإ بهــا اأ

الثالث الماضية. 

مام المفاوضات مع طهران زال حاجزا نفسيا اأ اأ
زال  بالتالــي، اليــوم يكــون ســقوط ترامــب قــد اأ
بيــن  المفاوضــات  مــام  اأ كبيــرا  نفســيا  حاجــزا 
ن فــوز بايــدن، نائب  طهــران وواشــنطن، كمــا اأ
وباما صاحب  مريكي السابق باراك اأ الرئيس الأ
النهــج الديبلوماســي مع طهران، يشــكل فرصة 
هكــذا  قلــه،  اأ المفاوضــات.  هــذه  فــي  للدخــول 
يــران، فــي  مــا يــراه مســؤولون ومراقبــون فــي اإ
يرانــي، حســن روحانــي،  الإ الرئيــس  مقدمتهــم 

ربعــاء الماضــي، فــي تعليقــه علــى  كــد الأ الــذي اأ
ن الحكومة "لن  مريكيــة، اأ نتائــج النتخابات الأ
مريكية،  لغاء العقوبــات" الأ ي فرصة لإ تفــوت اأ
ن يهدر الفرصة".  حد اأ نه "ل يحق لأ لى اأ مشيرا اإ
طياتهــا  فــي  تكمــن  هــذه  روحانــي  تصريحــات 
فــي  يرانيــة  الإ الحكومــة  رغبــة  علــى  مؤشــرات 
مريكيــة  الأ دارة  الإ مــع  المفاوضــات  اســتئناف 
يــار / مايو  المقبلــة، قبــل انتهــاء وليتهــا خالل اأ
يرانية،  جراء النتخابات الرائسية الإ 20121 واإ
حياء الدبلوماســية بيــن الطرفين  ن يتــم اإ مــال اأ اأ
ي التفاق النووي  عادة بناء ما دمره ترامب، اأ لإ
طــاح مــن خــالل  المبــرم عــام 2015، والــذي اأ
هم انجــازات حكومة الرئيس  النســحاب منه باأ
موقــف  فــي  ووضعهــا  وليتيهــا  فــي  الروحانــي 

مام الشارع والقوى السياسية.  صعب اأ
تي ملف العالقة مع  على الصعيد الخارجي ســياأ
ولويــات والــذي قد يشــكل  وروبــا علــى ســلم الأ اأ
عطائهــم  يرانــي واإ المدخــل الطبيعــي للملــف الإ
الملــف حتــى  بهــذا  الدفــع  فــي عمليــة  دورهــم 
تتضح مالمح الرائســة القادمة، فقد يلجاأ بايدن 
لى  عالن عن العودة اإ عالن حيلة الإ لى حيلة الإ اإ
ن يلغي العقوبات. التفاق النووي، لكن دون اأ

يرانية، ذهاب ترامب  نه في الحســابات الإ غيــر اأ
قلــه  وحــده ل يكـفــي لســتئناف المفاوضــات، اأ
ن، بل يحتاج  هــذا ما تؤكده الســلطات حتــى الآ
عــاد الرئيــس  لــى رفــع العقوبــات التــي اأ مــر اإ الأ
مريكــي الحالــي فرضهــا بعــد النســحاب مــن  الأ
و  التفــاق النــووي، لكــن مــن الصعب بمــكان اأ
بايــدن جميــع هــذه  يلغــي  ن  اأ مــن المســتحيل 
ي تفاوض، لكون تراث ترامب  العقوبات قبل اأ

يــران علــى مــدى الســنوات  فــي المواجهــة مــع اإ
خيــرة، يمثــل ورقتــه الرابحــه خــالل  ربــع الأ الأ

دارته المقبلة.  اإ
يــران،  اإ مــع  بالتفــاوض  الراغــب  بايــدن  وهنــا 
رثــا ثقيــال مــن التخبطــات السياســية  قــد ورث اإ
الصعيــد  علــى  وبالخصــوص  الســابقة  دارة  لــالإ
كبــر للرئيــس  الداخلــي الــذي ســيكون الهــم الأ
وهيبــة  الوطنيــة  اللحمــة  ليعيــد  المنتخــب 
عــالم، وعلــى  ي والإ الــراأ المؤسســات وحريــات 
مــع  العالقــة  ملــف  تي  الخارجــي ســياأ الصعيــد 
ولويــات والــذي قد يشــكل  وروبــا علــى ســلم الأ اأ
عطائهــم  يرانــي واإ المدخــل الطبيعــي للملــف الإ
الملــف حتــى  بهــذا  الدفــع  فــي عمليــة  دورهــم 
تتضح مالمح الرائســة القادمة، فقد يلجاأ بايدن 
لى  عالن عن العودة اإ عالن حيلة الإ لى حيلة الإ اإ
ن يلغي العقوبات،  التفاق النووي، لكن دون اأ
بمــا  الحظــر  جــراءات  اإ تخفيــف  احتمــال  ومــع 
رصدة مجمدة  يســمح لطهــران بالحصول علــى اأ
نسانية. لها في الخارج وتسهيل تجارة السلع الإ

للحكومــة  ومبــررا  مدخــال  ذلــك  يشــكل  قــد 
فــي  للدخــول  "الفرصــة"  لغتنــام  يرانيــة  الإ
خرى على ضوء  المفاوضات مع واشــنطن مرة اأ
التجربــة المريرة الســابقة، لكن قــرار التفاوض 
نمــا بيــد قائــد  ليــس بيــد روحانــي والحكومــة، واإ
يــران، الــذي لــم تصــدر  ســالمية فــي اإ الثــورة الإ
ذن لروحاني  شــارة عمــا اذا كان ياأ ي اإ منــه بعد اأ
و  لغــاء العقوبات اأ تجربة المســار مجــددا بغية اإ
يــار / مايو  لــى ما بعد اأ جيلــه اإ كل شــيء ســيتم تاأ
ي ما بعد النتخابات الرائسية المقبلة  المقبل اأ

يران.  في اإ

العدد   1558/  3 شهر ربيع الثاني 1442 هـ / 19تشرين الثاني 2020 مالخميس

إيران والتفاوض مع بايدن



قراءات  10

تاريخ العقل في اإلسالم
مصطفى عاشور

بيــن  العالقــة  تصويــر  البعــض  يحــاول 

تصــادم  عالقــة  نهــا  اأ والعقــل  ســالم  الإ

يمــان ضــد العقل، رغم  ن الإ وتنافــر، وكاأ

ن يحرض علــى التفكير، وتاريخ  ن القــراآ اأ

للعقــل  ن  اأ يؤكــد  ســالمية  الإ الحضــارة 

ســالمية  مكانتــه ودوره، لكــن الرؤيــة الإ

داة، وليــس  نــه اأ لــى العقــل علــى اأ تنظــر اإ

جوهرا مســتقال، فالعقــل ليس قيدا علي 

ل من  الوحي ول النص، والنص ل يفهم اإ

خالل العقل.

سالمية للعقل مركبة ومتوازنة  الرؤية الإ

ضــد  مــا  هنــاك  كان  ذا  فــاإ وموضوعيــة، 

ســاطير وخرافــات، فهنــاك  العقــل مــن اأ

مــا فــوق العقل مــن وحي وغيبيــات، وما 

ما  ضــد العقــل يفقــده توهجــه وقدراتــه، اأ

فاقــا واســعة مــن  فــوق العقــل فيمنحــه اآ

ليه  ن يصل اإ المعرفــة، وارتقاء ل يمكن اأ

دواتــه ومناهجــه وطرائقــه فــي  العقــل باأ

التفكير.

فــي  والمنطــق  )هللا  كـتــاب  ويســعى 

ليــف  تاأ العقــل(  خالفــة  ســالم:  الإ

لى اثبات  البروفيســور جون والبريــدج، اإ

الحيــاة  فــي  للعقــل  المركــزي  الــدور 

المناهــج  ن  واأ ســالمية،  الإ الفكريــة 

العقلية تميزت بها الشــريعة والفلسفة، 

ســالم  ن الإ وعلــم الــكالم والتعليــم، بل اإ

مرتبط بمستقبل العقل.

يتكــون الكـتاب من عشــر فصول موزعة 

التــراث  بنيــة   : قســام، هــي  اأ علــى ثالثــة 

والتعليــم  المنطــق  العقلــي،  ســالمي  الإ

ســالمية  الإ العقالنيــة  عثــرة  والشــك، 

ومستقبلها.

العقل كان حاضرا

مل،  ســالمي جدير بالتاأ التراث العقلي الإ

سالم مبني على الوحي، والعقل كان  فالإ

ب لتفســير  بــداأ داة اتخذهــا المســلمون  اأ

الوحــي، والفرضية التي ســعى والبريدج 

ن الحياة  ثباتهــا خــالل الكـتــاب، هــي: اأ لإ

ســالمية امتازت بكون العقل  العقلية الإ

ســالم  ن تــراث الإ فــي خدمــة الوحــي، واأ

نمــا هــو تــراث عقلي  المعرفــي والفكــري اإ

نــه  اأ علــى نحــو عميــق، علــى الرغــم مــن 

عضــد  فالعقــل  الوحــي،  علــى  مؤســس 

فــكار  الأ ومنطــق  لــه،  وظهيــر  للوحــي، 

دى  اأ ســالمية  الإ الحيــاة  فــي  الرئيســية 

لى وضع المعرفــة الدينية في  باســتمرار اإ

ســياق عقالنــي، بواســطة العقــل المانــح 

للمبــادئ المنظمــة للمكونــات الرئيســية 

تها  صل نشــاأ للمعرفــة التــي لم تكــن في اأ

ن مصدرها كان  صلهــا عقليــة، يقصد اأ و اأ اأ

لهــا  تكــن حقائــق توصــل  ولــم  الوحــي، 

العقل عبر رحلة من البحث والتفكير.

العــام  لــى  اإ ســالمية  الإ العلــوم  كانــت 

كـثــر تقدمــا فــي العالــم،  1500م هــي الأ

وروبــا فــي العصــور  لــى اأ وعندمــا ُنقلــت اإ

هيــاأ  نقــدي  بــدور  قامــت  الوســطى، 

رضيــة لقيام الثورة العلمية، فالعلماء  الأ

لتحليــل  العقــَل  وظفــوا  المســلمون 

منطقيــا،  تحليــال  الدينيــة  النصــوص 

ساســا للحيــاة  وهــو مــا جعــل العقالنيــة اأ

ن الحضــارة  ســالمية، ورغــم اأ العقليــة الإ

غريقيــة  ســالمية لــم تقبــل الفلســفة الإ الإ

تلــك  ن  اأ ل  اإ العلــوم،  ســيدة  بوصفهــا 

وتقديــر  باحتــرام  حظيــت  الفلســفة 

مل  بوصفها الخادمة للجدل الفقهي والتاأ

فكار التي شــكلت  الصوفــي، فقد كان لالأ

منطقهــا  ســالمية  الإ الفكريــة  الحيــاة  

الداخلــي الذي حــدد الخيــارات المتاحة 

العقــل  وجــاء  المســلمين،  للمفكريــن 

ذ  يمان وليس ليكون بديال له، اإ لينصر الإ

لى الحرية  لــم تكن القضية هــي الفتقار اإ

و البدائل. بداع الفردي اأ الالزمة لالإ

اســتقبل  ســالم  الإ ن  اأ الكـتــاب  يذكــر 

فــي  لئقــا  اســتقبال  غريقيــة  الإ الفلســفة 

صولها  مرحلتــه المبكــرة، رغــم اأ

الوثنيــة، لكــن ظــل الوحي في 

سالمية هو المصدر  الرؤية الإ

لالحتجــاج،  علــى  الأ

ن  فالمســلمون يوقنــون اأ

علــى  ينطــوي  الوحــي 

و على  الحقيقة كلها، اأ

النــوع  علــى  قــل  الأ

على منها. الأ

وتاريخ

 الفلســفة فــي 

سالم الإ

مختلــف   

عــن 

سالم  تاريخها في المسيحية، ففالسفة الإ

العظــام فــي القــرون المبكــرة للفلســفة  

فالطونيــة  قدمــوا الفلســفة السياســية الأ

لى فهم الدين والوحي،  نهــا طريق اإ على اأ

دمــاج العقــل دمجــا منهجيا في  لــذا تــم اإ

ســالمية، وفــي الرؤية  العلــوم الدينيــة الإ

ن قســطا من  ســالمية هنــاك اعتقــاد باأ الإ

ن ُيعلــم بطريــق النظر  مــراد هللا يمكــن اأ

مــل فــي النوازع  لــى الطبيعــة، وفــي التاأ اإ

للعقــل  دائــم  ضفــاء  اإ فهنــاك  فــكار،  والأ

علــم  فــي  ذلــك  وتجلــى  الشــريعة،  علــى 

مام  صــول الفقــه الــذي وضع قواعــده الإ اأ

الشــافعي، بعدما دمج الحديث الشريف 

ســالمي، ومهد الســبيل  فــي بنية الفقه الإ

لظهور عقالنية فقهية جديدة.

يتالشــى  خــذ  اأ الفقــه  صــول  اأ علــم  ومــع 

العجــم  مــن  ي  الــراأ مصطلــح  تدريجيــا 

الفقهي، وهــو المصطلح الذي كان محل 

صبح  خــالف بيــن المــدارس القديمــة، واأ

مــا  اأ مســتقال،  علمــا  الفقــه  صــول  اأ علــم 

علــم الــكالم فــكان حضــور العقــل فيــه 

لــى  خــذ يثيــر قضايــا  تحتــاج اإ مميــزا، واأ

عــن  الحديــث  مثــل:  العقــل،  اســتخدام 

طبيعة وصفات الخالق سبحانه وتعالى، 

كمــا  ظهرت مدرســة العتــزال في القرن 

شــهرتها  وحققــت  الميــالدي  الثامــن 

خــذ  خــذ العقــل ياأ فــي القــرن التاســع، فاأ

ســالمية المختلفة،  مكانــه فــي العلــوم الإ

وصيغــت تلــك العلــوم بنضــج وعقالنيــة 

متصلة بالمنطق.

وقد تابع الكـتاب بطريقة عميقة وممتعة 

المعــارف  فــي  العقــل  حضــور  وشــاملة 

التصــوف  ومنهــا:  المختلفــة،  ســالمية  الإ

الجتماعيــة  ظاللــه  لــه  كانــت  الــذي 

لى  دبيــة والعقليــة، ويرجــع الفضــل اإ والأ

حياء  ابو حامد الغزالي من خالل كـتابه اإ

علوم الدين في دمج التصوف في الحياة 

سالمية. العقلية الإ
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ميدل إيست آي: حملة ماكرون ضد اإلسالم 

هي التطرف السياسي في أسوأ صوره
دار السالم/ متابعة

خباري مقاًل كـتبه خالد حجي،  ي« الإ يست اآ نشر موقع »ميدل اأ

تناول فيه خطورة حملة الرئيس الفرنســي مانويل ماكرون ضد 

ســواأ  نهــا تمثــل التطــرف السياســي فــي اأ ياهــا باأ ســالم واصًفــا اإ الإ

زمــة بيــن  ط الكاتــب الضــوء علــى العالقــات المتاأ صــوره، وســلَّ

ســالمي، ُمقدًمــا عــدًدا مــن الحلــول الناجعــة  فرنســا والديــن الإ

زمة من جذورها. لجتثاث الأ

فــي مســتهل مقالــه يــرى الكاتــب، وهو رئيــس منتدى بروكســل 

للمجلــس  الســابق  العــام  ميــن  والأ والدينــي  الثقافــي  للحــوار 

ظاهــرة  انتشــار  فــي  الســبب  ن  اأ المغاربــة،  للعلمــاء  وروبــي  الأ

وروبــا يرجــع لحــد  العنــف بيــن بعــض شــباب المســلمين فــي اأ

نفســهم داخل القيم  نهم ل يســتطيعون استكشــاف اأ لــى اأ كبيــر اإ

رضهــا، وليس  والمبــادئ الخاصــة بالدولــة التــي يعيشــون علــى اأ

قاد حماستهم الدينية. بسبب اّتِ

زمة بين فرنســا  يقــول الكاتــب: ومع التفكيــر في العالقات المتاأ

لــى نهايــة حقبــة ثمانينات  ســالمي، ُتعيدنــي الذاكــرة اإ والديــن الإ

شــارك في احتجاجات  القرن الماضي، عندما كنت طالًبا شــاًبا اأ

يات شــيطانية« للكاتب  حاشــدة في باريس ضد ترجمة رواية »اآ

تذكر الملصقات والالفتات  لى اللغة الفرنسية. واأ سلمان رشدي اإ

مــر مفهوًما  حمــر«. ولم يكــن الأ تــب عليهــا »النبــي خــط اأ التــي كـُ

يف لكوســت )عالم فرنسي  بالنســبة لي حتى ســمعت المؤلف اإ

حد  مر لأ ه الأ متخصص في الجغرافيا والجيوسياســية( وهو ُيشــّبِ

زمة  نــه بمثابة »نقــل الأ حــدى محاضراتــه قائــاًل اإ طالبــه خــالل اإ

مــر مرتبًطا بحريــة التعبير  لــى الســياق الفرنســي«. ولــم يكن الأ اإ

لة مــن  كـثــر مــن كونــه مســاأ ســالمية اأ والدفــاع عــن العقيــدة الإ

دارة الصراعات وتحقيق المصالح  ســتراتيجي لإ التفكيــر الجيو-اإ

الجيوسياسية.

نه نبهني في  ضــاف: ومــا زلت مديًنــا بدين ثقيل لالكوســت، لأ واأ

مرحلــة مبكرة من مســيرتي المهنيــة بصفتي باحًثا في العالقات 

ن الجغرافيا السياسية مهمة  لى حقيقة اأ سالم والغرب، اإ بين الإ

و نفهــم العالقــة المضطربــة بيــن  ن نســتوعب اأ عندمــا نحــاول اأ

سالمي. شكال التعبير الفني في الغرب والدين الإ اأ

الشطرنج الجيوسياسي

ن  يات شيطانية« كان من الممكن اأ ن رواية »اآ لى اأ لفت الكاتب اإ

حد لول المتحكمين في  و يالحظها اأ ن تلفت النتباه اأ تمر دون اأ

ذ كان الســباق المحموم لترجمة  ســتراتيجية. اإ الطبيعة الجيو-اإ

لى الفرنســية، بالنسبة لعدد من المفكرين والمراقبين  الرواية اإ

نذاك، بمثابة انحراف عن المخطط الجيوسياســي  الفرنســيين اآ

يران والمملكة المتحدة. لتوريط فرنسا في الصراع بين اإ

التعبيــر كانــت  جــل حريــة  اأ مــن  المعلنــة  ن الصيحــة  اأ وظنــوا 

الجيوسياســي. وســاندت  الشــطرنج  علــى  مجــرد خطــوة ذكيــة 

خرى لندن في موقفها للدفاع عن حرية  وروبية اأ فرنســا ودول اأ

عاقة  يــران واإ لــى تعطيــل عالقاتهم مــع اإ ى اإ دَّ التعبيــر، وهــو مــا اأ

عمارها. عادة اإ حصصهم في سوق اإ

كـثــر من ثالثــة عقود على نشــر رواية رشــدي،  نــه مــر اأ وصحيــٌح اأ

جديــد  مــن  نفســهما  اأ وجــدا  ســالمي  الإ والديــن  فرنســا  لكــن 

ن العالقة بين حرية  محاَصْرين في نفس المناوشة القديمة بشاأ

يمانويل  ط الرئيــس الفرنســي اإ التعبيــر واحتــرام العقيــدة. وتــورَّ

ماكرون في مسار ل رجعة فيه من المواجهة التي ل تقتصر على 

لى المســلمين  الراديكالييــن والمتطرفيــن فحســب، بــل تمتــد اإ

رض، ومن ســائر مناحي الحياة داخل فرنســا  فــي شــتى بقــاع الأ

وخارجها.

لى  زمــة الحالية اإ دارته لالأ ن ماكــرون افتقر فــي اإ ويــرى الكاتــب اأ

ســف.  خفق فــي تحديد عدوه الحقيقي لالأ الوضــوح والتمييــز، واأ

ســتراتيجيين  الجيو-اإ ُيثــر غضــب خصومــه  لــم  لذلــك  ونتيجــًة 

بــل  ردوغــان،  اأ التركــي رجــب طيــب  الرئيــس  مثــل  فحســب، 

يًضــا عن حلفائــه التقليديين في محاربــة التطرف.  ى بنفســه اأ نــاأ

س  وانغمــس ماكــرون، حتــى قبــل الحادثــة المروعــة لقطــع راأ

مــام تالميذه بعًضا من  نه عرض اأ ســين الفرنســيين لأ حــد الُمدّرِ اأ

الرســوم الكاريكاتوريــة المســيئة للنبــي محمــد، فــي تعميمــات 

سيئة وطائشة من خالل الخلط بين عيوب فرنسا الجتماعية، 

ســالم. ويهدف خطاب ماكرون  زمة« الإ ســالمي و»اأ والتطرف الإ

ــا، مــع وضــع  لــى اســتقطاب التطــرف اليمينــي محليًّ اإ الملتــوي 

النتخابات القادمة ُنْصب عينيه.

ن موقــف الرئيــس الفرنســي تفوح منه  ضــاف الكاتــب قائــاًل: اإ واأ

شــكال غيــر المقبولة مــن الديانــة المانوية  رائحــة شــكل مــن الأ

ُطِلق عليهم  سالم، وهم من اأ هل بابل، والعراق قبل الإ )ديانة اأ

الزنادقــة فــي العصــر العباســي(. وهــذا مــا ُيعــد شــكاًل واضًحــا 

ذ يحــاول الرئيــس الفرنســي  شــكال التطــرف السياســي، اإ مــن اأ

سالمية  صول الإ خضاع المواطنين الفرنســيين ذوي الأ اإ

لالختيار ما بين قبول عرض الرسوم الكاريكاتورية 

و  المســيئة للنبــي محمــد علــى جــدران الحكومــة، اأ

تمزيــق الروابــط التــي تربطهــم بقيــم الجمهوريــة 

كـثر، سُندرك  الفرنســية ومبادئها. وعندما ندقق اأ

مثلــه  السياســي،  التطــرف  مــن  النــوع  هــذا  ن  اأ

لــى التعريف  ســالمي، يعود اإ مثــل التطرف الإ

. البسيط للصواب والخطاأ

شــد عبثيــة وخطورة  وما من شــيء اأ

التطــرف  لــى  اإ اللجــوء  مــن 

نه ما من شــيء يمثل  السياســي لمحاربــة التطــرف الدينــي. كما اأ

ن ُتنسب مسؤولية العنف  بســط صوره ســوى اأ فق في اأ ضيق الأ

ســالم«  زمة الإ لــى »اأ صــل مســلم اإ الــذي يرتكبــه مجرمــون مــن اأ

العالمية.

عــن  ســالم  الإ فصــل  الحكمــة  مــن  نــه  اأ لــى  اإ الكاتــب  وخُلــص 

التطرف. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتجريد المتطرفين الذين 

يجاد  ســالمية من سلطة محاولة اإ يحاولون اختطاف العقيدة الإ

رهابية. ول ُيعد  عمالهــم الإ جرامية واأ فعالهــم الإ خالقــي لأ مبــرر اأ

ســالمية فحســب،  حــد منتجات الثقافة الإ رهابــي اأ و الإ المجــرم اأ

يًضا نتاج عيشــه داخل الجمهورية الفرنســية وانتســابه  نه اأ بل اإ

لى مدارسها وسياساتها المتعلقة بالهجرة ونسيجها المجتمعي. اإ

ن نضــع المســلمين فــي موقــف محــرج  ومــن الظلــم والخطــاأ اأ

لة »قيم الجمهورية«. ويلمح هؤلء الذين يشــعرون  ن مســاأ بشــاأ

لى  بالقلق حيال التزام المسلمين الفرنسيين بقيم الجمهورية اإ

مــام التوافــق الحالــي حول  ن المســلمين هــم العائــق الوحيــد اأ اأ

ن المجتمــع الفرنســي فــي  بــرز الكاتــب اأ »القيــم الفرنســية«. واأ

خــرى في جميع  مــر، حالــه مثــل حــال المجتمعات الأ حقيقــة الأ

نحــاء العالم، ل يقل عنها شــيء في التشــتت بيــن قيم الماضي  اأ

والحاضر، وعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين »نحن« و»هم«.
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منـــــــابـــر

حمد الريسوني  الدكـتور اأ
مــام المســجد وخطيــب الجمعــة ينقــل  اإ ن  اإ
الشــيخ  قــال  مــاذا  يعــرف  الفتــاوى،  فقــط 
فــالن والفقيــه الفالنــي فــي المذهــب الفالني 
ن يكون له  وينقلها، لكن الفقيه المفتي لبد اأ
ذا كانت له  نــوع من التصــرف والتنزيــل، فــاإ
ذا كانت له قدرة  ما اإ هــذه القــدرة فهو فقيه، اأ
ن يســتنبط الحكــم مباشــرة مــن  كبــر وهــي اأ اأ
مــا الذي  دلتــه وبنفســه فهــذا فقيــه مجتهد، اأ اأ
ل عمــن جاء مســبوقا فــي صالته، وعمن  يســاأ
نســي فصلى بدون وضوء، وعمن مرض بكذا 
ي واحد  سئلة يستطيع اأ هل يتيمم؟، هذه الأ
ن ينقلها  حــكام الشــرعية اأ ملــم بنبــذة مــن الأ

ها في الكـتب وفهمها. كما قراأ
•ما هو مفهوم الفقيه؟

هنــاك خلــط بين مفهــوم الفقيه فــي المفهوم 
الصطالحــي والفقيــه عرفيــا، فالعامة تطلق 
اســم الفقيه على من يؤمهــم في الصالة ومن 
ن الداعية والواعظ  يخطــب فيهم، في حين اأ
هــو  ليــس  والمفكــر  والباحــث  الفقيــه،  غيــر 
صوله  الفقيــه، فالفقيه متخصص في الفقه واأ
بمصادرهــا  ومحيــط  فيهــا  متبحــر  دلتــه،  واأ
ن الداعية  فتاء بناء عليها، لأ ومتمكــن مــن الإ
و القديــم قــد تكون له قــدرة بالغية  الجديــد اأ
لــه  ليســت  لكــن  وتبليغيــة،  بيانيــة  وقــدرة 
حــكام الفقهية وتحريرها  نتاج الأ قــدرة على اإ
وتنزيلهــا، فلذلــك تســمية الدعــاة فقهــاء هــي 

تسمية عامية.
مــام  ل يمكــن لهــؤلء الدعــاة كمــا لإ اأ •لكــن 
ن يقــدم بعــض  المســجد وخطيــب الجمعــة اأ

الفتاوى في المسائل العبادية البحتة؟
هــو فقــط ينقــل الفتــاوى، يعــرف مــاذا قــال 
الشــيخ فــالن والفقيــه الفالنــي فــي المذهــب 
الفالنــي وينقلهــا، لكــن الفقيــه المفتــي لبــد 
ن يكــون لــه نــوع مــن التصــرف والتنزيــل،  اأ
ذا  ما اإ ذا كانت لــه هذه القدرة فهو فقيــه، اأ فــاإ
ن يســتنبط الحكم  كبر وهي اأ كانت له قدرة اأ
دلته وبنفسه فهذا فقيه مجتهد،  مباشرة من اأ
ل عمن جاء مسبوقا في صالته،  ما الذي يساأ اأ
وعمن نسي فصلى بدون وضوء، وعمن مرض 
ي  ســئلة يســتطيع اأ بكذا هل يتيمم؟، هذه الأ
ن  حــكام الشــرعية اأ واحــد ملــم بنبــذة مــن الأ
هــا في الكـتــب وفهمهــا. فهذه  ينقلهــا كمــا قراأ

ل في  درجــات تعليميــة، هذا ل يســمى فقيها اإ
الستعمال العرفي. 

فــي  اليــوم  ووظيفتــه  الفقيــه  دور  هــو  •مــا 
الواقع؟

وظيفة الفقيه اليوم هي وظيفته في كل يوم، 
فــي البدايــة كان العالم والفقيه شــيائ واحد، 
ذا قلنــا الصحابــي الفالنــي عالــم فهــو فقيــه  اإ
ذا قلنا فقيه فهو عالم، واستمر هذا الوضع  واإ
و قرنيــن مــن الزمــن، ثــم ظهــرت  لــى قــرن اأ اإ
صوليا وهــذا محدثا  التخصصــات فصار هــذا اأ
خر  حد بالوصف الآ وهذا مفسرا، فال يوصف اأ
ذن صار الفقهاء  ذا كان لــه تمكــن فيه. فاإ ل اإ اإ
حــكام  الأ اســتنباط  يمارســون  الذيــن  هــم 
وبيانها للناس وتنزيلها على الوقائع. فوظيفة 
ن  الفقيــه بالمعنــى التخصصــي الدقيــق هــي اأ
دلتها،  ن كان مجتهدا من اأ حكام اإ يستنبط الأ
و يتصــرف في نطاق مذهبي  ن كان مقلــدا اأ واإ
حــكام المقررة  معيــن فهو يســتخرج تلــك الأ
عنــد الفقهــاء وينزلهــا ويهذبهــا ويفصلها وفق 
ن يكون صاحب الفضل  النوازل، لكن دون اأ
ما  ذن الفقيــه عموما اإ ول فــي اســتنباطها. اإ الأ
حــكام الشــرعية  ن يكــون مجتهــدا ينتــج الأ اأ
ن يكون  مــا اأ ولــى واإ صولهــا ومنابعهــا الأ مــن اأ
واســطة، لكــن يقــوم بعمليــة المالءمــة حتى 
ي يالئم بين الحكم الشــرعي  يســمى مفتيــا، اأ
و في زمانه ثم يقدمه  كمــا قــرره الفقهاء قبله اأ

للمســتفتي 
حســب نازلتــه 

دون  وظروفــه؛ 
ن يكــون هو منتج  اأ

ودون  الحكــم،  هــذا 
صــول  اأ عــن  يخــرج  ن  اأ

المذهــب الــذي يفتــي مــن 
خالله.

مــة كـفاية من الفقهــاء الربانيين  •هــل فــي الأ
ن هــذه النوعيــة نادرة. وما الســبيل لســد  م اأ اأ

مة من هذه النوعية؟ حاجة الأ
هــذه النوعيــة قليلــة وقريبــة من حــد الندرة، 
وبطبيعــة الحــال فمــن فــروض الكـفايــة على 
ن يعملوا  مــر فيها اأ ولي الأ مــة وجامعاتها واأ الأ
هــذه  يجــاد  لإ محــددة  ومخططــات  ببرامــج 
النوعيــة مــن العلمــاء الربانيين. وبالمناســبة 
فهناك سوء فهم لهذا اللفظ، فحينما يوصف 
نه هو الذي  نه رباني يفهمون اأ و فقيه باأ عالم اأ
يكـثر من العبادات والذكر والمجاهدة، لكن 
الرباني كما هو مبين عن العلماء والمفسرين 
هو الذي ينهج نهج الرب ويسلك سبيل الرب 
الــذي  معناهــا  والــرب  مــور،  الأ معالجــة  فــي 
يرعى ويدبر ويســود ويحل المشــاكل ويقضي 
ن يجعــل مــن شــرع هللا  مصالــح العبــاد، واأ
تعالى وسيلة لرحمة هللا وتحقيق مصالحهم.

ن الفقيــه اليــوم ل يواكب  •يــرى الكـثيــرون اأ
عصــره ول يتفاعــل مــع المســتجدات. كيــف 

مر؟ لى هذا الأ تنظر اإ
عــن  والفقهــاء  للفقــه  بعــاد  واإ عــزل  هنــاك 
لــى  اإ تلقائيــا  يــؤدي  وهــذا  الدولــة،  مرجعيــة 
غيــاب الفقيــه عن ميادين الحيــاة، رغم ذلك 
ن يفتي في القتصاد  فنحــن نطالــب الفقيه باأ
نســان وكل  وفي القوانين الدولية وحقوق الإ
نــه صاحــب رســالة  المجــالت المســتجدة، لأ

ن يقتحم مختلف المجالت، فالفقيه  وعليه اأ
عالم والشــركات  عندما يكون في القضاء والإ
والبرلمــان والبنــوك مفتيــا وموجهــا وشــريكا 
حينئذ سيكون تلقائيا عارفا بعصره، فلذلك 
ن الصحافي اليوم يعرف قضايا عصره  نجــد اأ
كبر  مــام الأ ضعــاف المــرات التــي يعرفها الإ باأ
ن مهنته  والشــيخ والعالمة وســماحة كــذا..لأ
تجعله كذلك، وقديما ومنذ مائة ســنة تقريبا 
ذكر الفقيه العالمة المغربي محمد الحجوي 
مرتبطــة  الجتهــاد  عمليــة  ن  اأ الثعالبــي 
بوضعيــة المجتمــع، فحينما يكــون المجتمع 
نفســه متحركا وفيه حرية ومبــادرة، والفقيه 
مندمــج في هــذا الواقع هذا يهــيء لالجتهاد، 
بعد الفقيه فهذا  و اأ ذا انكمش المجتمع اأ مــا اإ اأ

لى تخلف الفقه وبعده. سيؤدي اإ
لحالــة  الشــرعي  الحكــم  بيــان  هــي  الفتــوى 
و نازلــة معينــة.  اأ و لشــخص معيــن  اأ معينــة 
كانــت  ذا  اإ اجتهــاد،  لــى  اإ تحتــاج  قــد  وهــي 
و كان فيها  نها جديدًة اأ الحالة المســتفَتى بشاأ
عناصــُر جديــدة. وقــد تكــون الفتــوى مجــرد 
ر  بيان وتنزيل تطبيقي للحكم الشرعي المقرَّ
ن  حوال فاإ ســلفًا عند العلماء. وفي جميــع الأ
الفقهــاء،  ل مــن العلمــاء  اإ الفتــوى ل تكــون 
التــي  والحالــة  الواقعــة  بحقيقــة  العارفيــن 

يفتون فيها.

الخميس12

التمكين للعلماء هو السبيل لتجنب 
االنفالت في الفتاوى
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م  اأ تخــرج  ولــى  الأ الصبــاح  ســاعات  منــذ 

تحمــل صوانــي  وهــي  عامــا،  حســين )56( 

والحليــب،  لبــان  والأ والجبــان  البيــض 

تيها النســوة  رصفة، بينما تاأ حد الأ لتفترش اأ

خــر لبتياع ما تعرضــه، وتقول  مــن حين لآ

سها:  بحماس وهي تعدل من وضع عباءة راأ

خــر لــي بعــد وفــاة زوجــي،  جــد معيــال اآ لــم اأ

واستشهاد ولدي سوى تلك البسطة.

مهن شريفة

ســوق  اقتحــام  كـثيــرات  نســاء  ويفضلــن 

جور قليلة، بدل من التسول  العمل مقابل اأ

راقــة مــاء الوجــه، متحديات  والســتجداء واإ

حر الصيف وبرد الشتاء.

رض  م زهــراء )55 عامــًا(، تتربــع علــى الأ اأ

ســواق الشــعبية، وقربها كومة  حدى الأ في اإ

ظروفهــا  لمواجهــة  ببيعهــا،  تقــوم  خضــار 

ســرتها وزوجهــا المقعــد،  عالــة اأ القاســية ولإ

عــر اهتمامــا لنظرات  تؤكــد بنبــرة ثقــة: لــم اأ

ن العمل شريف، ويوفر لي  البعض، طالما اأ

ســاليب التســول  لقمــة العيــش، بعيدا عن اأ

ن. صبحت رائجة الآ التي اأ

م علي )67 عاما(، وهي  لــى جانبهــا تجلس اأ اإ

ربعين  تغسل السمك وتجهزه لبيعه، ومنذ اأ

صبح لديها  عاما وهي تمارس تلك المهنة، فاأ

سرتها  زبائن من مختلف الطبقات، وتعيل اأ

حدهم على  بناء جامعيين، واأ ولديهــا ثالثة اأ

ن يصبح ممرضا، وتوضح بابتســامة  وشــك اأ

جدها  رى عيبــا في مهنتي، بل اأ ودودة: لــن اأ

يصال  نني اســتطعت من اإ مدعــاة للفخــر، لأ

لــى تلــك المرحلــة العلميــة، دائمــا  ولدي اإ اأ

مــا يطالبونني بالراحة وترك العمل، ولكن 

صرُّ على الستمرار لتعلقي بها. اأ

 

رصيف الرحمة

وتؤمن تلك البســطات لقمة العيش للكـثير 

مــن  تعانــي  والتــي  المتعففــة،  ســر  الأ مــن 

ظروف اقتصادية بائسة.

نــس )55 عامــا(، تجــر عربتهــا الخشــبية  م اأ اأ

فــي  لتتجــول  الجــرزات،  بســالل  الممتلئــة 

ولدها  زقــة والشــوارع، فبعد استشــهاد اأ الأ

جراميــة،  الإ داعــش  عصابــات  يــادي  اأ علــى 

ووفــاة زوجهــا قــررت العتمــاد علــى نفســها 

مــن  المســاعدة  لطلــب  اللجــوء  وعــدم 

خريــن، وتبيــن: علــى الرغــم مــن مشــاق  الآ

فضل من البقاء  الشارع ومخاطره، ولكنه اأ

من دون مال.

نامل  بنظرات بريئة مصوبة هنا وهناك، وباأ

طفوليــة تمســك مــروة جاســم )12( عامــا، 

علــى  تجلــس  وهــي  البنــات،  غــزل  عــواد  باأ

طفــال  قارعــة الطريــق بانتظــار اقتــراب الأ

بــي ل  وشــرائهم منهــا، وبابتســامة تحدثنــا: اأ

خوتي  نــا واأ نــه معــاق، واأ يســتطيع العمــل لأ

الصغار نتوزع بين الشــوارع لكســب قوت 

يومنا.

 

معاناة

مــن  لمضايقــات  البائعــات  ويتعرضــن 

صحاب المحال التجارية، كونهن يفترشن  اأ

مام محالهم، مما يســبب بمظهر  بضاعتهن اأ

غيــر لئــق علــى حــد تعبيــر الشــاب محمــد 

المالبــس  لبيــع  محــل  صاحــب  حســن، 

ي واحــدة  ســبب لأ الرجاليــة، مضيفــا: لــم اأ

جــد  اأ لــي  بالنســبة  ولكــن  زعاجــا،  اإ منهــن 

عرض بضاعــة رجالية،  نني اأ مــر صعبــا، لأ الأ

حيانا  فيتردد زبائــن كـثيرون وهن يقتربن اأ

طلب منهن البتعاد فقط. من المحل، فاأ

محــل  صاحــب  عبــاس،  صــالح  ويشــكو 

لبيــع المــواد الغذائيــة من منافســة بائعات 

مــن  يعرضنــه  مــا  بســبب  لــه،  البســطات 

بضاعــة يعرضها هو، ويقوم بطردهن حالما 

يراهــن بالقــرب مــن محلــه، بينمــا يتعاطف 

معهــن  عامــا،   )33( رســول  حمــد  اأ زميلــه 

ذ يقــول: يكـفيهــن مــا يالقينــه مــن همــوم  اإ

تعــرض لهن  ومصاعــب فــي الحيــاة، لــذا ل اأ

مين بضاعتهن في محلي. واسمح لهن بتاأ

 

نسانية ظاهرة اإ

حمد:  وبحســب الباحــث الجتماعي خليل اأ

ودوافعهــا  ســبابها  اأ لهــا  الظاهــرة  تلــك  ن  اأ

اقتصــادي  وضــع  مــع  لســيما  نســانية،  الإ

رامــل  الأ عــداد  اأ فــي  وارتفــاع  متدهــور 

ذ ل يجــدن مــن ينقذهــن من  والمطلقــات، اإ

فة الفقر سوى الرصيف، خاصة من لديهن  اآ

عالتهم، ولهذه الظاهرة  طفال ويتكـفلــن باإ اأ

لبيتهــا  م  الأ مغــادرة  نتيجــة  ســلبية  بعــاد  اأ

طفالهــا، وضياعهــم فــي الطرقــات  وفســاد اأ

وحرمانهم من رعايتها وحنانها، وتعرضهن 

للتحرش والمضايقات من المارة والزبائن، 

نــواع العنــف، ومالحقــة رجــال  ومختلــف اأ

صحاب المحال التجارية. البلدية لهن واأ

هنــاك  تكــون  ن  اأ يجــب  حمــد:  اأ ويقتــرح 

ولئــك  اأ بشــؤون  تعنــى  خيريــة  منظمــات 

احتياجاتهــن  بتوفيــر  والتكـفــل  النســوة، 

وتحسين ظروفهن المعيشية.

دار السالم/ بغداد/ متابعة

بائعات األسواق يتحملن 

مسؤولية الحياة وصعوبة العمل
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دار السالم/ بغداد
شــريحة  التصــال  شــركات  تصــادر 
ي مشترك  الهاتف "السيم كارت" من اأ
بعــد ســنة من عــدم اســتخدامه لها، من 
التطــور  العتبــار  بعيــن  خــذ  الأ دون 
قــد  الــذي  والمعلوماتــي،  التكنولوجــي 
يسبب خطرًا كبيرًا على المستخدمين، 
واليوم لو قمت بشــراء شريحة اتصال، 
تيــك مــع تطبيقات  ن تاأ فمــن الممكــن اأ
مثــل  الجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
تيليجــرام،  انســتغرام،  )فيســبوك، 
الــذي  للشــخص  وغيرهــا(  اب  واتــس 
ســبقك باســتخدامها وهذا بدوره يؤدي 

لمشكالت امنية واجتماعية.

ة صدمة الكـترونيَّ
نطاقــات  التصــال  شــركات  تشــتري 
وتــرددات مــن الدولــة، وكلمــا زاد عــدد 
كـثر،  براج اأ مشــتركيها كلما احتاجت لأ
ولكــي تقلــل حاجتهــا لشــراء النطاقات 
ي رقــم هاتــف  خــرى تتصــرف بــاأ مــرة اأ
متــروك، وتعيــد ملكيته لهــا وبيعه مرة 
شترته مسبقًا من الدولة. خرى كونها اأ اأ

مســؤولو  لنــا  تحــدث  هــذا  وحــول 
العالقــات العامة في المكـتب العالمي 
لشــركة زيــن العــراق )تنــص تعليمــات 
علــى  والتصــالت  عــالم  الإ هيئــة 
رقــام،  مثــل لنطاقــات الأ الســتخدام الأ
المعلومــات  هــذه  يجهلــون  كـثيــرون 
تــالف شــريحة هاتفهــم، او  ويقومــون باإ
الشــحن،  بكــروت  بتعبئتهــا  يتهاونــون 
للشــركة،  ملكيتهــا  عــادة  لإ يــؤدي  ممــا 
محادثاتهــم  كل  ارتبــاط  متناســين 
السوشــل  علــى  الموجــودة  وصورهــم 
ن  ميديــا بهذه الشــريحة، وبالرغــم من اأ
شــركات التصال ترسل رسائل التنبيه 
الــى عميلهــا علــى الرقــم قبــل مصادرته 
مجديــًا  يكــون  ل  ذلــك  الن  وتحــذره، 
شــريحته  المشــترك  تلــف  اأ حــال  فــي 
مثلمــا حصل مع المواطنة زهراء حيدر 

التــي قالــت: "حطمــت خــط هاتفي من 
غلــق حســاباتي المتعلقــة بــه،  ن اأ دون اأ
هــذه  باســتخدام  فتــرة  بعــد  ت  وتفاجــاأ
خــر،  اآ شــخص  قبــل  مــن  التطبيقــات 
الشــخصية  صورتهــا  وجــود  ولحظــت 
خــر  اآ تركـتهــا  كمــا  فايبــر  موقــع  علــى 
مــرة، ممــا تســبب لهــا بالصدمــة، اذ لــم 
مر، وحســب  تكــن منتبهــة علــى هــذا الأ
جــدر بــّي مســح هــذه  يهــا "كان مــن الأ راأ
الحســابات تمامــًا قبل كســر الشــريحة، 
التصــال  شــركة  مــع  زهــراء  تواصلــت 
عادة شــراء الخط  المعنيــة للمطالبــة باإ
خرًا،  ن القــرار كان متاأ مــرة اخــرى، ال اأ
الشــريحة لشــخص  فالشــركة صــادرت 

خر ول يمكنها اعادته مجددًا. اآ
عالمــي  الإ المكـتــب  وضــح  اأ هــذا  وعــن 
الشــركة  العــراق: تنصــح  لشــركة زيــن 
وعــدم  التطبيقــات  مــن  الرقــم  بمســح 

مصادرتــه  يتــم  ان  قبــل  بهــا  ارتباطهــا 
من وخصوصية  وذلــك للمحافظة على اأ

المعلومات الشخصية للمشترك.
 

ة منيَّ احترازات اأ
تذكــر فــي عقــد الشــراء فقــرات متعددة 
المحمــول  الخــط  ملكيــة  عــادة  اإ منهــا 
المشــترك  انقطــع  حــال  فــي  للشــركة 
عــن اســتخدامه لفتــرة محــددة، ولكــي 
فــي  الوقــوع  شــخاص  الأ يتفــادى 
مشــكالت قانونية، حدثنا المقدم سعد 
محســن ضابــط مركــز شــرطة الســيدية 
ل يغفل الناس عن قراءة  قائــاًل: يجــب اأ
العقــد المبــرم بيــن الطرفيــن، وعليهــم 
هيئــة  بتعليمــات  واللتــزام  النتبــاه 
التصــال وقبــل تلف اية شــريحة يجب 
غالق حســاباتهم اللكـترونية، وكذلك  اإ
غالق حسابات الشخص السابق، فيما  اإ

لو اشترى شخص شريحة مستخدمة.
كــد ايضــًا ضــرورة امتالك نســخة من  واأ
العقــد ليكــون دليــال للبــراءة فــي حــال 
حد شــكوى على الخــط، بينما اذا  قــدم اأ
كان مستخدما من قبل وقام المشترك 
غيــر  او  خالقــي  اأ غيــر  بفعــل  الســابق 
قانونــي من خالل هذا الرقم حيث قال 
الشخص غير مسؤول عن اية متعلقات 
ريــخ الشــراء، فالقانــون  قبــل او بعــد تاأ

ريخ الجرم فقط. يحاسب على تاأ
لزيــن  عالمــي  الإ المكـتــب  كــد  اأ وهنــا 
العراق: ان الشــركة تقوم بحذف جميع 
بالمشــترك  المتعلقــة  المستمســكات 
نظمــة الشــركة بعد  ول مــن برامــج واأ الأ
اعادة بيع الشــريحة، ويتم حفظ نسخة 
منيــة، وبهــذا  غــراض قانونيــة واأ منهــا لأ
يمكــن تحديــد الجاني مــن تاريخ الجرم 

رشيف امتالك شريحة الهاتف. واأ

إعادة بيع شرائح الهاتف.. مخاطر 
مستمرة والتباسات مبهمة
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دولة عربية تستضيف كأس العالم لألندية 2021
دار السالم/ متابعة

علــن التحــاد الدولــي لكــرة القــدم )الفيفــا(،  اأ

ندية في  س العالم لالأ استضافة قطر بطولة كاأ

فبراير/شــباط المقبــل، ليفنــد تكهنــات حول 

لغاء محتمل للمسابقة. اإ

س العالم  ن قطر ستستضيف كاأ وقال الفيفا، اإ

فــي وقــت ســابق،  نديــة، كمــا كان مقــررا  لالأ

فــي الفتــرة مــن 1-11 فبرايــر المقبل، وســط 

جراءات احترازية لمكافحة كوفيد-19. اإ

اتحاد اليد ئوجل بطولة الدوري 
الممتاز وعواد يوضح االسباب

دار السالم/ بغداد

جيل انطالق الدوري الممتاز للعبة   قرر التحاد العراقي لكرة اليد، تاأ

الــى مطلــع كانــون الول المقبــل بــدل مــن الموعــد الســابق المقــرر في 

الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

جيل جاء تضامنــا مع بعض  وقــال ســالم عــواد رئيــس التحــاد، ان التاأ

النديــة التــي لــم تتهيــاأ للبطولــة ماديــا وبدنيــا ولفســح المجــال امامهــا 

لالستعداد المثل للمنافسات.

الطلبة ينسحب رسميا من بطولة 
كأس الكرة العراقية

دار السالم/ بغداد

اعلــن رئيس نــادي الطلبة 

الثالثــاء  يــوم  كاظــم  عــالء 

النــادي  فريــق  انســحاب 

مــن  رســميا  القــدم  لكــرة 

س ولن يشارك  بطولة الكاأ

وقــال   . منافســاتها  فــي 

ســبب  ان  كاظــم  عــالء 

جــاء  النســحاب  اعــالن 

لعــدم التــزام وزارة التعليم 

الماليــة  بالميزانيــة  العالــي 

الخاصة تجــاه نادي الطلبة 

الــذي يعتبــر مــن بيــن ابــرز 

رغــم  الجماهيريــة  النديــة 

والمطالبــات  المناشــدات 

العديدة .

يونس محمود يحدد هدف نادي 
الجامعة ويكشف داعميه

دار السالم/ بغداد
نــادي  رئيــس  محمــود  يونــس  علــن  اأ
هــو  النــادي  هــدف  ن  اأ الجامعــة، 

الوصول لدوري الكبار.
ســيس  ن مشــروع تاأ وقــال محمــود، اإ
الدعــم  علــى  يعتمــد  الجامعــة  نــادي 
ن الدعم المباشر من  الذاتي، موضحا اأ
قبــل الخ علــي العكيلي الــذي تكـفل 

بدعم النادي بكل الحتياجات.
واضاف ان هدفنا هو اســتغالل طلبة 
الجامعــات العراقيــة لتشــكيل الفرق 
والســتفادة من المواهب فيها، مبينا 
ان النادي اســتقطب لعبــي الجامعة 

دارة والتدريب. السابقين لالإ
جــدي  بشــكل  نســعى  محمــود  كــد  واأ
للصعــود الــى الدرجــة الممتــازة مــن 

خــالل شــريحة الطلبــة الجامعييــن، 
وفــق  جــرت  النتخابــات  ان  متابعــًا: 
الجمــع  يجيــز  والــذي ل  القانــون 18 
بيــن المناصــب، وفــي حــال فــزت في 
الكــرة  باتحــاد  الخاصــة  النتخابــات 

ستقيل من نادي الجامعة. ساأ

لجنة المسابقات تعلن نتائج 
قرعة دوري الناشئين
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تعّرف على أجمل الشوارع الملونة في العالم
سترالية تقريرا  نشــرت مجلة "ريدرز دايجســت" في نسختها الأ

لــوان والنابضــة  كـثــر شــوارع العالــم الزاخــرة بالأ تحــدث عــن اأ

بالحياة. 

ليك في هذا التقرير 10 شوارع ملونة:  اإ

يرس لكامينيتو، بوينس اآ 1.اإ

يــرس. وهــو  يقــع هــذا الشــارع داخــل حــي ل بــوكا فــي بوينــس اآ

لوان  يحتــوي علــى صفــوف من المنــازل والمحــالت المطليــة باأ

شتى. 

2.مدينة كولمار العتيقة، فرنسا

تعــّج فرنســا بالمواقــع الجميلة. وتعتبــر مدينة كولمــار العتيقة 

كـثر المناطق الملونة في البالد، وهي قرية صغيرة  واحدة من اأ

ليها غالًبا باسم البندقية الصغيرة الفرنسية. يشار اإ

3.نيهافن، كوبنهاغن، الدنمارك

كـثر المناطق التي  تعد منطقة المرفاأ في كوبنهاغن واحدة من اأ

كـثر شــهرة  صقاع العالــم، وهي الأ تجــذب الســياح مــن جميــع اأ

في البالد. 

 

4.رينبو رو، تشارلستون، كارولينا الجنوبية

ماكــن التــي تحظــى باهتمام  كـثــر الأ تعــّد رينبــو رو واحــدة مــن اأ

وســائل التواصــل الجتماعــي فــي كارولينا الجنوبيــة بالوليات 

نت  ذا لم تزر راينبو رو فاأ نه اإ المتحدة. يرى الكـثير من الناس اأ

طالق. لم تتعرف على جمال تشارلستون على الإ

5.سانت جون نيوفاوندلند، كندا

فــي الحقيقــة، ل يمكــن اعتبــار قريــة ســانت جــون بالضــرورة 

كيد عنــد القيام برحلة  وجهة ســياحية، لكنك ستكـتشــفها بالتاأ

المنــازل  مــن  عــدد  علــى  الصغيــرة  القريــة  تحتــوي  بالقــارب. 

حجــار كريمــة صغيرة  نهــا اأ لــوان مختلفــة، وتبــدو كاأ المطليــة باأ

تنسدل على التالل. 

فريقيا 6.بو كيب، كيب تاون، جنوب اأ

فريقيا بلــدة ُتعرف  كان حــي بــو كيــب فــي كيب تــاون بجنــوب اإ

طراف  ســابقا باســم حــي الماليو. يصبح هــذا الحي المترامــي الأ

كـثر حيوية عندما تســتضيف المدينة مهرجانا  لوانــه الزاهيــة اأ باأ

نابضــة  مالبــس  والــزوار  الســكان  يرتــدي  حيــث  احتفــال،  و  اأ

بالحياة.

7.اسطنبول، تركيا

جمل المناطق  تعتبــر منطقــة بالت في اســطنبول واحدة من اأ

الملونــة فــي هــذه المدينة، وهــي الوحيدة في العالــم التي تمتد 

لــوان، بينمــا طليــت  ّينــت الشــوارع بعديــد الأ
ُ

علــى قارتيــن. ز

ضواء الملونة  لــوان مختلفة لكل درجة، وُعّلقــت الأ الســاللم باأ

زقة.  عبر الأ

8.سلفادور، البرازيل

كـثــر حيوية  ماكــن الأ حــد الأ يعــد حــي بيلورينهــو فــي ســلفادور اأ

مريــكا الوســطى. وتتوّســط هــذه  فــي هــذه الدولــة الواقعــة فــي اأ

المنطقــة ســاحة تربــط العديــد مــن الشــوارع الرئيســية وتضّم 

المقاهــي والمطاعــم والمحالت التجارية، التــي طليت جميعها 

خضر. صفر والأ زرق والوردي والأ لوان مرحة مثل الأ باأ

9.شارع شتاينر، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

كان حــي بالميتــاس يعــرف ســابقا بالجرائــم التــي تحــدث فيــه، 

طلقــت الحكومــة مبــادرة  لذلــك فــي منتصــف ســنة 2010، اأ

كملها، بما  لتغييــر ســمعة الحــي، حيث تــم تحويــل المنطقــة باأ

لوان مرحة.  لى لوحة جدارية باأ في ذلك المنازل والشركات، اإ
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