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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

 ٧٥توقيعًا لتعديل قانون االنتخابات

والتصويت البايومتري في مقدمة الفقرات

دار السالم /بغداد

ـددا مــن النــواب جمعــوا 70
اكــدت القانونيــة النيابيــة ان عـ ً
توقيعــا لتعديــل قانــون االنتخابــات لضمــان اجرائهــا بشــكل
نزيــه وســد الثغــرات القانونيــة .وقال عضــو اللجنة ســليم همزة
فــي تصريــح صحفــي ،ان كـتـ ًـا سياســية جمعــت  70توقيعــا
لنــواب بغيــة تحقيــق مقترحــات تعديــل قانــون االنتخابات ،اذ

االف

ت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

ســيتم رفعهــا الــى هيئة رائســة مجلس النواب خالل الجلســات
المقبلــة للموافقــة علــى اعــادة القانــون الــى المجلــس لتعديــل
الفقــرات الضروريــة والمهمــة .واوضــح ان اهــم المقترحــات
تتضمــن التصويــت البايومتــري والتعــرف علــى الوجــه وغيرهــا
مــن المقترحــات المهمــة التــي تصل الى ســبعة ،اذ تــرى اغلب
الكـتــل السياســية الموقعــة ان تضميــن هــذه المقترحــات فــي

القانــون ضــروري جــدا لكــي تجــري االنتخابــات بنزاهة وترســخ
ثقــة المواطــن بهــا وبالعمليــة الديمقراطيــة والحــرص علــى عــدم
حصول أ�ية خروق.
واضــاف انــه ال توجــد حتى االن نوايا حســنة لقبول المقترحات
مــع انهــا جــاءت ضمــن االجــراءات القانونيــة و النظــام الداخلــي
والدستور.

انهيار الثقة والترميم المطلوب

تتراكــم الســلبيات ،وتتعثــر الخطــوات  ،وتخفــت الدعــوات الداعيــة إلــى
االصــاح ،بعدمــا ال يلــوح فــي أالفــق أ�ي ضــوء لنهايــة هــذا النفــق المظلــم
الطويل.
وكلما يتطلع العراقيون إلى خالص جديد ،يتضح أ�نه مجرد سراب.
ليــس هــذا الموقــف دعــوة إلــى التشــاؤم ،أ�بـ ًـدا ،ولكنــه تقديــر واقــع الحــال،
ونعتقد ان الغالبية العظمي اليوم تتفق على ذلك.
والمشــكلة أالكبــر أ�ن الوضــع وصــل إلــى حــد انهيــار الثقــة بيــن الســلطة

والجمهور وبشكل تام.
لذلك تغدو الحاجة العاجلة اليوم ترميم العالقة بين الطرفين ،وذلك لن
الطم�نينــة في النفوس ،وتقــدم براهين
يكــون دون بــوادر ومقدمــات تــزرع أ
ملموسة ال مجرد كالم ..ومن الخطوات الالزمة:
•تحسين الواقع المعاشي ومعالجة أالزمة االقتصادية الخانقة.
•مكافحة الفساد الذي أ�رهق الوطن والمواطن.
•االيفاء بالوعود واالستجابة لمطالب الشعب بحياة كريمة .

•محاسبة المتسببين بإيذاء العراقيين على مر السنوات الطويلة الماضية.
• انجــاز انتخابــات شــفافة ونزيهــة تعكــس رغبــة الجمهــور العراقــي ،وال
مطلقا للمزورين والفاســدين الســتغاللها من اجل مصالحهم
تمنح الفرصة ً
الضيقة.
وغيرها الكـثير..
وليســت تلــك النقــاط أ�حــام وخيــاالت ،بــل هي حقــوق الشــعب ،وعربون
اعادة الثقة المفقودة ،وفيها دون شك خالص العراق.
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بيان صادر عن الجبهة العراقية بخصوص محضر تقاسم األوقاف
دار السالم /بغداد
تابعنــا خــال االيام الماضية الجــدل الذي اثاره محضر
تقاســم االوقــاف والــذي تضمــن العديــد مــن الفقــرات
الحساســة والمثيــرة للمخــاوف فــي الصياغــة والتطبيق
الحقا.
لقــد وجدنــا ان المســؤولية الشــرعية والقانونية تقتضي
منــا متابعة هذا الموضــوع واالطالع على كافة حيثياته
وتفاصيلــه مــن رائســة ديــوان الوقــف الســني وبشــكل
مباشر وهو ما تحقق اليوم.
ونؤكــد هنــا وبعــد وقوفنــا علــى تفاصيــل الموضــوع
تحفظنــا الشــديد ورفضنا لما ورد فــي المحضر المذكور
مــن جوانــب عــدة أ�همهــا ان االوقــاف امــاك محبوســة
الــى هللا تعالــى بحجــج وقفية وال يســمح ألحــد بالتنازل
عنهــا وان عــدم اســتحصال موافقــة مجلــس االوقــاف
االعلــى علــى تفاصيــل هــذا االتفــاق يطعن فيــه ،كما ان
اعتماد النسبة السكانية النتخابات عام  2013الخاصة
بمجالــس المحافظات في مسـ أـ�لة تحديــد عائدية الوقف
غيــر قانونــي وهــو امــر يعيــد أت�ســيس الســاحة العراقيــة
على اساس المحاصصة ويعمق الخالف المذهبي فضال
عن نقل أالرشــيف الخاص بالــوزارة المنحلة الى وزارة
الثقافــة والــذي يعــد مخالفــة قانونيــة كونهــا ال عالقة له
من قريب او بعيد به واستعمال عبارة (الحجج الوقفية
الصحيحة) بشكل يبعث على الريبة.
ان موقفنــا الرافــض الــى المحضــر المذكــور جــاء
متطابقــا مع توصيات اللجنة المشــكلة مــن قبل ديوان

الوقــف الســني بموجــب االمــر الديوانــي  1406فــي
 2020/11/19والتــي نصت على إ�لغاء محضر االتفاق
الموقــع عليــه مــن الســيدين رئيــس الوقــف الشــيعي
والسني بتاريخ  2020/10/15ودعوة مجلس االوقاف
االعلــى لعقد جلســة طارئة أب�ســرع وقت التخــاذ القرار
المناســب واحالــة الرؤيــة التي ســيصادق عليها مجلس
االوقــاف االعلــى الــى مجلــس إالفتــاء االعلــى العراقــي
لبيان الوجه الشرعي لها.
لذلــك ندعــو الرائســات الثــاث كافــة الــى اتخــاذ موقف
مســؤول بالســرعة الممكنــة والتعامــل مــع هــذا الملــف
بالرؤيــة الوطنيــة المطلوبــة حفاظــا علــى تــراث اوقافنــا
العظيمــة وســامة وطننــا ووحــدة شــعبنا وبــدون هــذا

سيكون اللجوء الى القضاء هو السبيل الوحيد لتحقيق
ذلــك .وفــي نفــس الوقــت إف�ننــا نحمــل رئيــس مجلــس
الــوزراء ورئيــس الوقــف الســني بالوكالــة المســؤولية
الكاملــة قانونيــا واخالقيــا وتاريخيــا عن جريمــة اضاعة
االوقــاف الدينيــة التــي تمثــل ارثا شــعبيا ودينيــا وهوية
لمكــون عريــق أو�ســاس فــي البلــد ال يمكــن المغامــرة
بــه لخدمــة مصالــح ضيقــة لهــذا الطــرف او ذاك ،وعلــى
الشــعب العراقــي الضغــط لمنــع تنفيــذ تلــك الجريمــة
التــي ان حصلــت فحينهــا ســنذهب الى المجهــول والى
صراعات النهاية لها ال سامح هللا.
الجبهة العراقية
2020/12/15
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منصب رئيس ديوان الوقف السني ما زال
باالنتظار وسط جدال اتفاقية تقاسم االوقاف

لــم تخمــد تداعيات اتفــاق الوقفين( ،الشــيعي
والســني) ومــا رافقهمــا مــن غضــب شــعبي
واســع ،فــي أالوســاط الســنية والدينيــة ،حتــى
ـد�ت قضيــة أ�خــرى ،تتعلــق بتعييــن رئيــس
بـ أ
ـدا عــن القوانيــن
ديــوان الوقــف الســني ،بعيـ ً
واسعا لدى
الحاكمة لذلك ،وهو ما أ�ثار
استياء ً
ً
المعنيين في قضايا أالوقاف ،خاصة أو�ن جاء
في ظل أ�جواء ُمربكة ،وحكومة انتقالية.
وتتمثــل أالزمــة الجديدة ،إب�دخال شــخصيات
إ�لى قائمة المرشــحين ،لرائســة ديــوان الوقف
بعيدا عــن اختيــارات المجمع الفقهي
الســنيً ،
العراقــي ،الجهــة الوحيــدة المخولــة ،بتقديــم
المرشــحين إ�لــى رئيــس الحكومــة للمصادقــة
عليه ،وعلى رغم تســليم الحكومة عدة أ�ســماء
لتمريــر أ�حدهــا لرائســة الوقــف ،إ�ال أ�ن رئيــس
الحكومــة مصطفى الكاظمــي ،لم يوافق لغاية
آالن على أ�ي منها.
ـدا ،أ�ن شــخصيات أ�خرى
ومــا زاد أالزمــة تعقيـ ً
دخلــت علــى خــط الترشــيح لرائســة الديوان،
على رغم عدم تقديمها من المجمع الفقهي.
وكشــفت وثيقــة مســربة عــن مكـتــب رئيــس
الحكومة ،تقديم عدة أ�سماء إ�لى هيئة النزاهة،
لبيان موقفها ،بهدف ترشيح أ�حدها إ�لى رائسة
ديــوان الوقــف ،حيــث أ�ظهــرت ،وجــود اســم
رئيــس الديــوان الحالــي ســعد كمبــش ،وهو ما

لم يقدمه المجمع الفقهي إ�لى رئيس الحكومة.
بــدوره أ�كــد الناطــق باســم المجمــع الفقهــي
العراقــي لكبــار العلمــاء للدعــوة واالفتــاء
الشــيخ ،مصطفى البياتــي ،ان القانون يقتضي
ان يعيــن رئيــس ديــوان الوقــف الســني مــن
خــال ترشــيحات المجمــع الفقهــي العراقــي
لكبــار علمــاء الدعــوة واالفتــاء ،مشــيرا الى أ�ن
هــذا القانــون مصوت عليــه ومقر فــي البرلمان
العراقي.
ويرى المحلل السياســي ،عمر المشهداني ،أ�ن
تدخــل جهات غيــر المجمع الفقهي في مسـ أـ�لة
الترشــيح أت�تــي فــي ســياق الالدولــة ،والتعدي
علــى القانــون الــذي نــص علــى أ�ن المجمــع هو
الجهــة الوحيــدة ،المخولة بتقديم المرشــحين
إ�لــى هــذا المنصــب ،وفــق قانــون  56لعــام
 ،2012والمعارضة لهذا النص القانوني ،فيها
وك�نه
إ�شــكال كبير ،بســبب دخول الكاظمي ،أ
صاحــب حق قانونــي في هذا الترشــيح ،وهذه
مشــكلة كبيــرة ،وهــي على عكس الترشــيحات
الســابقة ،لرؤســاء الحكومــات ،الذيــن كانــوا
يتجــاوزون علــى القانــون ،لكــن مــن مسـ أـ�لة
سياسية ،وتكليفات بالوكالة.
أو�ضــاف المشــهداني :ان ترشــيح كمبــش إ�لــى
هــذا المنصــب ،وحصولــه علــى الدعــم ،أي�تــي
بســبب مسـ أـ�لة اتفــاق الوقفيــن ،فهــو و إ�ن كان

غيــر مدعــوم مــن كـتلــة سياســية وازنــة ،إ�ال أ�نه
اســتطاع إ�قنــاع الطرف آالخــر ،أب�نه قادر على
تمريــر تلــك االتفاقية ،وهذا مــا حصل ،فهناك
نــوع مــن رد الجميل لســعد كمبــش ،من قبل
أ�طــراف مســتفيدة مــن هــذه االتفاقيــة ،حيــث
ترى بضرورة إ�بقاء سعد كمبش في المنصب،
ـواء إب�بقائــه رئيسـ ًـا
وهــذا مــا ســيحصل ،سـ ً
للديوان أ�و نقله إ�لى منصب آ�خر يساوي ذلك،
ردا للجميــل ،أ�و لعدم إ�يصال رســائل أب�ن من
ً
يقــف مثل هــذا الموقــف يعاقب ،بل الرســالة
التــي يريــدون إ�يصالها ،أ�نه سـ ُـيحمى وســيكون
في وضع أ�فضل.
وي�تــي ذلــك عقــب أ�يــام علــى وقــف اتفاقيــة
أ
الوقفين بين الشيعي والسني.
وقــال الوقــف في بيــان تجميده تلــك االتفاقية
إ�نــه بالنظــر ألن هــذا الملــف الحيــوي المهــم
شــائك ويحتــاج إ�لــى نقاشــات مســتفيضة،
أ�كـثــر إلغنائــه بالـ أـر�ي ومدارســته فــي مجلــس
أالوقــاف أالعلــى ،وحرصـ ًـا منــا علــى رغبة عدد
والفتائيــة والعلمائيــة
مــن مراجعنــا الفهقيــة إ
وشــيوخنا الكرام  ..فقد تقرر التريث بمحاضر
الفــك والعــزل حتــى يتوصــل الطرفــان مــن
الوقفيــن الســني والشــيعي إ�لــى صيغــة اتفــاق
مرضيــة ومنصفــة ومقنعــة ال تجحــف حــق
أ�حــد وال تبخســه وال تظلمــه مــع أ�خذنــا بجميع

المالحظــات المقدمــة أ�و التــي ســيقدمها
المكلفون إلنجاز هذا الملف.
ويقــول مطلعــون علــى شــؤون أالوقــاف فــي
العــراق ،إ�ن رئيــس الوزراء مصطفى الكاظمي
يخضــع لضغــوط سياســية كبيــرة ،فــي ملــف
اختيــار رئيــس للوقف الســني ،بســبب دخول
شــخصيات أو�حــزاب ودول إ�قليميــة ،فــي هــذا
أالمــر ،ألســباب متعــددة ،وهــذا مــا ســيحدد
الش�ن.
اختيارات الكاظمي المقبلة في هذا أ
ويكــون رئيــس الديــوان بدرجــة وزيــر ،ويحــق
للبرلمــان مســاءلته و إ�قالتــه إ�ذا تطلــب أالمــر.
أو�ول رئيــس للديــوان كان عدنــان الدليمــي،
الحقا زعامة “جبهة التوافق” قبل
الــذي تولى ً
انتخابــات عــام  ،2005آو�خرهــم كان الشــيخ
عبــد اللطيف الهميم الذي تولى المنصب عام
واتهم بالكـثير من قضايا الفساد لكنه
ُّ ،2015
تمكن من تجنب االســتجواب البرلماني ،فيما
أ�صــدرت محكمــة الجنايــات فــي بغــداد حكمـ ًـا
بالســجن  10ســنوات علــى نجلــه أ�حمــد ،بعــد
يضا.
اتهامه بقضايا فساد أ� ً
وينــص قانــون الوقــف الســني علــى أ�ن يقــدم
المجمــع الفقهــي العراقي لكبار علمــاء الدعوة
والفتــاء ،اسـ َـم المرشــح لرائســة الديــوان إ�لــى
إ
رئيــس الــوزراء ،وال يتطلــب أالمــر موافقــة
البرلمان.
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االنتاج المحلي في كوردستان يصارع
للحفاظ على وجوده أمام المستورد
دار السالم /أ�ربيل
ما زال إالنتاج المحلي بمختلف أ�نواعه في إ�قليم كوردستان،
يجاهــد للحفــاظ علــى وجــوده أ�مــام الهجمــة المتواصلــة مــن
وبالخــص التركيــة
قبــل المســتوردين للبضائــع أالجنبيــة ،أ
واليرانيــة ،فضـ ًـا عــن إالهمــال الحكومــي لتنميــة الثــروات
إ
الحيوانيــة والزراعيــة ،مــا تســبب بخســائر فادحــة للقطــاع
الخاص أو�جبر العديد من المعامل والمصانع إ�لى غلق أ�بوابها
وتسريح العاملين فيها.
المستشــار الزراعــي فــي غرفــة تجــارة وصناعــة الســليمانية،
وصفــي خليــل ،يقــول إ�ن نســبة االكـتفــاء الذاتــي مــن إ�نتــاج
الثــروة الحيوانيــة والزراعيــة فــي اقليم كوردســتان تصــل إ�لى
نحو  ،%60أ�ما النسبة المتبقية فيغطيها االستيراد.
ويضيــف :لــم نصل إ�لى تحقيق االكـتفــاء الذاتي من المنتجات
الزراعيــة والحيوانيــة رغــم أ�ننــا نملــك مقومــات ذلــك ،بــل
يضا اذا كان لدى الحكومة برنامج
إ
بالمكان تصدير منتجاتنا أ� ً
أ�و رؤيــة واضحــة ألهميــة االعتمــاد علــى هــذه المصــادر لتكون
ركيزة االقتصاد الوطني.
ويؤكــد خليــل أ�ن هنالــك االالف مــن المعامــل والمصانــع
لمختلــف الســلع تعرضــت لخســائر واغلقــت ابوابهــا بســبب
البضائع المستوردة والرخيصة الثمن في اقليم كوردستان.
صابــر عثمــان ،صاحــب معمــل جوانــرو إلنتــاج الحليــب
ـد�ت
ومشــتقاته ،يقــول إ�ن معملــه ينتــج منــذ عشــر ســنوات :بـ أ

مشــروعي ببقرتيــن واصبــح االن لــدي آالن  50بقــرة وينتــج
معملــي الحليــب واللبــن والقيمــر والجبــن بــدون اضافــات
صناعية.
ويوضــح أ�ن المعمــل كان ينتــج فــي اليــوم نحــو أ�ربعــة أ�طنــان
مــن الحليــب ومشــتقاته حتــى لغايــة قبــل شــهرين مــن االن،
لكــن بســبب االزمــة االقتصاديــة و إ�غراق الســوق بالمســتورد
أالجنبي انخفض انتاجي الى النصف ،ما تسبب بخسائر ّلي.

كوردستان تتنفس الصعداء..

كورونا تتباطأ لكن الخطر قائم
دار السالم /أ�ربيل
قــال رئيس حكومة إ�قليم كوردســتان مســرور
بارزانــي إ�ن معــدالت إالصابة بفيــروس كورونا
تتباط� في إالقليم ،لكنه حذر في الوقت نفسه
أ
مــن أ�ن الجائحــة ال تــزال تشــكل خطـ ًـرا .جــاء
ذلــك في تغريــدة لبارزاني على تويتر قال فيها

الخبيــر االقتصــادي حســام البرزنجــي ،يشــير فــي حديثــه إ�لــى
أ�ن االهتمــام بالثــروة الحيوانيــة والزراعيــة هــي مــن أ�ولويــات
بالزمات
الحكومــة التــي تفكــر بصناعــة اقتصاد قــوي ال أيت�ثــر أ
االقتصاديــة والسياســية ،أ�ي يكــون هنالك بديــل للنفط الذي
أ�كــدت التجــارب الســابقة ان االعتمــاد عليــه هــو خطــوة نحــو
االنحدار االقتصادي وخلق أ�زمات في المستقبل.

كوردستان تعفي الطلبة الدارسين
في الخارج من أجور فحص كورونا

تتباط�
إ�ن معــدالت إالصابــة بفيــروس كورونــا
أ
بسبب لوائح حكومة إ�قليم كوردستان.
أو�ضــاف بارزانــي ،لكــن المرض ال يــزال يمثل
تهديــدا ً
قائال
خطيرا،
ً
ً
مخاطبا ســكان إالقليمً ،
يرجــى االســتمرار في اتباع جميع إالرشــادات
الرسمية لسالمة أ�نفسكم والمقربين منك.

دار السالم /أ�ربيل
أ�علنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان،
عن اعفاء الطلبة الذين يدرسون في خارج البالد
من مبلغ الوصل الخاص بفحص االصابة بفيروس
كورونا الصادر في المطارات والمنافذ الحدودية.
وجــاء فــي بيــان للــوزارة ،انــه وفقــا لقــرار للوزيــر

ســامان البرزنجــي يعفــى الطلبة الدارســون خارج
البــاد مــن مبلــغ الوصــل الخاص بفحــص فيروس
كورونــا الصــادر في المطــارات والمنافذ الحدودية
فــي اقليــم كوردســتان ،الفتــا الــى ان القــرار جــاء
بشــرط ان يبرز الطالــب وثيقة تؤكد انه يدرس في
الخارج.
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تقـــاريـــــــر
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بين التعليم االلكتروني والدوام ليوم
واحد ..هل ستتأثر جودة التعليم؟

دار السالم /تقارير
برغــم كل االجــراءات المتبعــة للحفــاظ
علــى صحــة  10ماليين طالب من تبعات
تفشــي كورونا ،يبقى هاجســنا في الحفاظ
علــى جــودة التعليــم كبيــرا ،فقــد عــرف
العراق بجودة تعليمه في منطقة الشرق
االوســط ،فضــا عــن رصانــة مناهجــه
الدراســية ومتابعــة ذوي الطلبة لدراســة
أ�والدهــم ،اذ ان اغلــب أالســر ال تقتنــع
بدرجــات النجــاح بــل تفضــل التفوق في
دراســة االبناء ،فضال عن ان هناك قسما
فــي وزارة التربيــة مختصــا بقيــاس جودة
التعليــم ،إ�ذ ال يكـفــي ان يكــون التعليــم
عاديا بل يجب ان يكون جيدا.
أالمانة
ّ
ّ
ـدرس
المدرســة ميســون تقــول« :المـ ِ
ِ
المتفانــي فــي ايصــال المــادة الــى طالبــه
يحظى باحتــرام وتقدير طلبته الى جانب
امتنــان أ�ســرته ،وهــذا هو واجــب كل من
المـ ّ
والمعلــم ،إ�ذ ان الطلبــة امانــة
ـدرس
ّ
فــي اعناقنــا ويجــب علينــا ان نصــون

هــذه االمانــة ،إ�ال أ�ن هنــاك البعــض مــن
ّ
المدرســين يلقون الدرس (على الماشــي)
ِ
مــن دون االلتفــات الــى مقــدار اســتيعاب
الطالــب لمــا قالــه المــدرس ،وهــذا فــي
نظــري امــر مرفــوض وعلــى المــدرس ان
أيت�كــد ان جميــع الطلبة قد فهمــوا المادة
لكي ينتقل الى الدرس الجديد.
الخصوصي
وحتــى ال ننســى مــن هــو صاحــب ذلــك
العــبء الــذي أ�ضــر أب�والدنــا فــي كل عام
دراســي ،اذ ان البعــض مــن المدرســين
قــد امتهنــوا التدريس الخصوصــي ،وباتوا
يفضلــون مــن يدخــل هــذه الــدروس
علــى غيــره مــن الطلبــة ،فضــا عــن عــدم
قياسا
االهتمام بالدروس داخل الصفوف ً
بالصفــوف الخاصــة التــي تكــون مقابــل
مائت االالف من الدنانير.
فالمــدرس الــذي يجعــل اولوياتــه المــادة
حتما سيؤثر ذلك على الطلبة ومستواهم
ومــن ثــم تنخفض جــودة التعليــم ،لذلك
ال بــد من الجهــات المعنية االلتفات لهذه

القضيــة ووضــع قوانيــن تحــد مــن هــذه
الظاهرة التــي هدمت أ�جياال بعد أ�جيال،
وكمــا تقول ام رفل “مــا ان يكون المعلم
متوجهــا للتدريــس باخــاص ،ســينهض
الشــعب مجــددا بجيــل المســتقبل ويجد
الخالص”.
الجودة
خســرنا الكـثيــر بســبب كورونــا فهــل
سنخســر جــودة التعليــم؟ ،فتقليــص
بالت�كيــد علــى تلــك
المناهــج ســيؤثر أ
الجــودة ،ولمــاذا تكــون المناهــج مطولة،
وكيــف ســيتم تقليصهــا اذا كانــت غيــر
مهمــة ،مــع العلــم ان كل فصــل له عالقة
بالفصل الذي قبله.
وتحدثت بذلك الدكـتورة هناء عبدالكريم
حســن مدير قســم ادارة الجودة الشــاملة
فــي الــوزارة إ�ذ قالت :اثــرت علينا كورونا
كمــا دول العالــم وكمــا اثــرت علــى كل
مناحي الحياة اثرت على الواقع التربوي،
ففي العام الماضي واجهنا تحديات الوباء
مع التظاهرات التي رافقت ظهور الوباء.

وكان الطلبــة يخرجــون لالحتجــاج ،ثــم
بعدها جاء حظر التجوال الذي تزامن في
خضم الدوام وبالتحديد في شهر اذار ،ثم
جاءت الجائحة التي منعت المدارس من
الــدوام ،امــا في هذا العام الدراســي الذي
فبد� الدوام يوم  29تشــرين الثاني ولكل
أ
المراحل وليوم واحد فقط في االســبوع،
فضــا عن اســتئناف الدوام ليوم الســبت
الذي كان في السابق.
استعدادات
تحدثــت الدكـتــورة اســراء طالــب توفيــق
معــاون مديــر عــام المناهــج إ�ذ قالــت:
“استعداداتنا واسعة ومهمة.
وتــم تشــكيل لجنــة وضعــت الرؤيــة
الخاصــة بالمناهــج ،وكذلــك الجوانــب
النفســية ،وتمخضــت عنها قــرارات مهمة
ســتعلن الحقا ،وبالنسبة لنا لدينا الكـثير
مــن االجــراءات والمقترحــات الخاصــة
بالمناهــج ،لكــن الموافقــات لــم تصــدر
بعد ،وقريبا سيتم االعالن عنها.
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حماس :التطبيع خطيئة وسنتصدى
لمحاوالت تصفية القضية الفلسطينية
والســامية،
والقومية التي تعبر عنها الشــعوب العربية إ
إ�لى جانب كل أالحرار في العالم في دعمهم ومساندتهم
لنضــال الشــعب الفلســطيني العــادل ،داعيــة إ�ياهــا إ�لى
" إ�عــاء صوتهــا برفــض مســار التطبيــع ،واالنخــراط فــي
الجهــود الهادفــة لمقاطعــة االحتــال علــى المســتويات
كافــة ،ونــزع الشــرعية عــن أ�ي مســار يهــدف إ�لــى دمــج
االحتالل في المنطقة".
وشــددت أ�ن مدينــة القــدس المحتلــة ســتظل عاصمــة
فلســطين ومحــور الصــراع مــع االحتــال الصهيونــي،
وملهمــة الثــورة الفلســطينية علــى الــدوام ،وســتكون
عاصمة الدولة الفلســطينية بعد طرد المحتل عن كامل
أ�رضنا.
ودعــت الحركــة إ�لــى خطــوات حقيقيــة لدعــم صمــود
الفلســطينيين فــي القــدس وثباتهــم أك�ولويــة فــي
اســتراتيجية وطنية شــاملة تعزز من صمود شــعبنا فوق
أ�رضه المحتلة.

دار السالم /متابعة
أ�كــدت حركــة المقاومــة إالســامية "حمــاس" فــي ذكرى
منيعا في
االنطالقــة الثالثــة والثالثيــن أ�نها ســتقف سـ ًـدا ً
وجــه كل محــاوالت تصفيــة القضيــة الفلســطينية ،وفــي
مقدمتها صفقة القرن وتوابعها.
وقالــت الحركــة فــي بيــان صحفــي ،إ�ن "حمــاس ســتظل
أ�مينــة علــى حقــوق شــعبنا الفلســطيني وثوابتــه علــى
والرض والمقدسات".
مستوى إالنسان أ
وشــددت الحركــة أ�نهــا "ســتبقى وفيــة لشــعبها أو�متهــا،
بمواصلــة حمل لواء المقاومة على �رض فلســطين ً
جنبا
أ
إ�لــى جنب مع كل ثوار شــعبنا إ�لــى أ�ن نحقق ًمعا أ�هداف
شعبنا بالحرية والعودة واسترداد أ�رضنا ومقدساتنا".
أو�وضحــت أ�نها "ســتعمل مع الــكل الوطني على تصعيد
جهــود التصــدي لــكل محــاوالت التطبيــع بيــن بعــض
أالطــراف فــي المنطقــة والكيــان الصهيونــي ،باعتبــار
التطبيع خطيئة وطنية وقومية ،وال تخدم إ�ال المشــروع
الصهيوني في المنطقة".
وقالــت الحركــة إ�نهــا تقــدر ً
عاليــا المواقــف الوطنيــة أو�كدت حركة حماس أ�نها ستواصل العمل والحراك من

أ�جل بناء وحدة فلسطينية ،وشراكة وطنية حقيقية في
كل المؤسسات الوطنية التي تمثل الشعب الفلسطيني
فــي كل أ�ماكــن تواجده ،وينخرط فيهــا الكل الوطني في
اســتراتيجية نضــال موحــدة يشــارك فيها الــكل الوطني
لمواجهة التحديات المتعاظمة التي تمر بها قضيتنا.
أو�ضافــت أ�ن ذلــك يتطلــب إالســراع فــي إ�عــادة بنــاء
وتفعيل منظمة التحرير بما يضمن تمثيل الكل الوطني
فيها.
ودعــت إ�لــى إالســراع فــي تطبيــق مخرجــات اجتمــاع
أالمنــاء العاميــن ،واعتبــاره برنامج عمــل وطني في هذه
عاما من المفاوضات
المرحلة ،مردفة :فسبعة وعشرون ً
لــم تحقــق أ�ي إ�نجــاز بــل شــكلت غطــاء لتهويــد القــدس
والتوسع في االستيطان والقتل والحصار واالعتقال.
وطالبت بضرورة التخلي عن اتفاق أ�وسلو ،وعدم التقيد
مطلقــا بالتزاماتــه ،و إ�طــاق حقيقــي للمقاومــة الشــعبية
ً
خاصــة فــي الضفــة الغربيــة المســتهدفة بهــذا المخطــط
إالحاللي.
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مــــــــرافئ

استئصال اإلسالم في الحياة الثقافية
أ�.د .حلمي محمد القاعود
ال ريــب أ�ن إالســام فــي معظــم بــاد المســلمين
يعاني من متاعب كـثيرة ،ومن تضييق شــديد ،ومن
دعايــة وتدليــس تربط بينــه وبين ممارســات العنف
فضال عن تهميشه أ�و استئصاله في كـثير
والعدوانً ،
مــن جوانــب الحيــاة ،و إ�صــرار النخــب المثقفــة أ�و
التي يفترض أ�نها مثقفة على تشــويه مفاهيمه وقيمه
وتصوراته.
متهما
إ�ن من يعلن أ�ن إالسالم منهجه و إ�يمانه يظل ً
أ�مام النخب الثقافية التي ترفض إالســام ،أ�و تؤمن
بمناهــج غيــر إ�ســامية أ�و قيــم غربيــة ،وهــذا االتهــام
يشــكل مناخـ ًـا عامـ ًـا رســخته بعض الحكومــات التي
تــرى فــي إالســام خطـ ًـرا عليهــا ،أ�و تضطر لمســايرة
قــوى كبرى تناهض إالســام ألســباب شــتى فتقضي
علــى النبــرة إالســامية أ�و تضعفهــا ،وتحــل مكانهــا
ـكارا تناقضهــا تراهــا مالئمــة
نظريــات أ�خــرى أ�و أ�فـ ً
لنظــام الدولــة؛ ومــن ثم أي�خــذ التهميــش والتضييق
ـميا أ�و شــبه رســمي؛ فالذي يتبنى إالسالم
طابعا رسـ ً
ً
ال يتمكــن مــن إ�صــدار صحيفة أ�و إ�قامــة منبر إ�عالمي
أ�و ثقافــي ،وال يســتطيع أ�ن يعبــر عــن أ�فــكاره مثــل
آالخرين ممن يتبنون النظريات المادية والبشــرية،
وال ترحــب بــه صحيفــة أ�و مجلة أ�و دار نشــر رســمية
أ�و تجارية.
لقد اســتطاعت تقلبات السياســة في القرن الماضي
أ�ن تصنــع مــن إالســام ّفزاعــة مخيفــة لــدى كـثيــر
مــن النخــب ،فضـ ًـا عــن العامــة ،وتفاقــم أالمــر بعد
اســتبعاد تدريســه مــن المناهــج المدرســية دراســة
جــادة وتحويلــه إ�لــى مــادة صوريــة ال تضــاف إ�لــى
المجمــوع (في بعض البلدان) ،أف�هملها المدرســون
والطــاب جميعـ ًـا ،ثــم جــاءت "كورونــا" أف�تاحــت
لبعض الحكومات أ�ن تلغي امتحانها ألنها زائدة عن
الحاجة!
بيــد أ�ن أالخطــر مــن كل ذلــك هــو ربــط إالســام
والرهــاب والتطــرف والتشــدد مــن خــال
بالعنــف إ
بعــض الممارســات الفرديــة أ�و المجموعات الشــاذة
فكريـ ًـا ،أ�و تلــك التــي تحركهــا أالجهزة االســتخبارية
العالميــة أ�و المحليــة ،فصــار إالســام فــي الذهــن
للنســان ،ورديفـ ًـا للتخلــف
العــام رمـ ًـزا معاديـ ًـا إ
والقمــع والوحشــية ،هكــذا أ�رادوا لــه ،فــي الوقــت
الــذي يصــورون فيه الغرب وثقافتــه بالنور والمحبة
والنســانية والتعاطــف البشــري ،فانعكســت
إ
الصورة ،وصار دين الرحمة في دائرة االتهام ،بينما
منهــج الوحشــية الغربــي االســتعماري الدمــوي فــي
دائرة النور!
وضع مقلوب
هــذا الوضع المقلوب ســاعدت علــى إ�بقائه الصحافة
أو�جهــزة الدعايــة والنشــر الرســمية والعلمانيــة
والتجاريــة ومراكــز التعليــم التــي تولــى الســيطرة
عليها خصوم إالسالم والجاهلون به ،فصار إالسالم

علــى صفحاتها وموجاتها وشاشــاتها ومؤسســاتها في
أ�حســن أالحــوال مجــرد مناســبة موســمية أت�تــي فــي
رمضــان أ�و الحــج أ�و المولــد النبــوي ،وليــس عقيــدة
ـورا يحكــم إاليمــان والفكــر
وتشـ ً
ـريعا ومنهجـ ًـا وتصـ ً
والسلوك والعالقات.
مــن خــال الــوزارات المختصــة فــي صناعــة المــخ
القومــي مثــل إالعــام والثقافــة والتعليــم يغيــب
الحديــث عــن إالســام بوصفــه هويــة أالمــة ،ومحور
وجودهــا ،ومنطلق مســتقبلها ،لتحل مكانه دعوات
غريبــة مثــل علمنــة الدولــة ،والفصــل بيــن الديــن
والدنيــا ،والدولــة المدنيــة فــي مواجهــة مــا يســمى
بالدولة الدينية (وهي دولة ال يعرفها إالسالم ،الذي
بالكليــروس أ�و الحرمــان والغفــران)،
ال عالقــة لــه إ
والقطريــة ورموزهــا
وبعــث االنتمــاءات الشــعوبية ُ
القديمــة التــي مضــى عليهــا آ�الف الســنين بوصفهــا
بديال للهوية إالسالمية ،وغير ذلك من دعوات.
ً
فــي المقابــل ،ال يتــاح الــرد على مثل هــذه الدعوات
والفــكار والنظريات ،بل يتــاح لها مزيد من التمدد
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يكـتب منذ سنوات مائت المقاالت في أ�برز الصحف
اليوميــة ترويجـ ًـا للعلمانيــة التــي يزعــم أ�نهــا الطريق
لتقدمنا وقوتنا ،بينما ال يشير أ�دنى إ�شارة إ�لى افتقاد
والمن
المواطــن إ�لــى حقوقه أالساســية في الحريــة أ
والمشــاركة فــي قضايــا بــاده بطريقــة حقيقيــة،
متجاهـ ًـا أ�ن العــرب منــذ محمــد علــي حتــى اليــوم ال
تحكمهم الشريعة وال إالسالم!
ويزداد أالمر قتامة حين تنهض دور النشر الرسمية
والعلمانيــة بنشــر الكـتــب المعاديــة لديــن أالمــة أ�و
تتودد إ�لى الطائفية وتكرسها في المجتمع
تلك التي ّ
تحــت مســمى التنوير والتجديد والتســامح ،دون أ�ن
تتســامح بنشــر الكـتــب التــي تقــدم جوهــر إالســام،
وتكشــف عــن عطائــه إالنســاني الزاخر ،إ�نهــا ترفض
مــا يكـتــب دفاعـ ًـا عــن إالســام بحجــة الرجعيــة

والصولية ..إ�لى آ�خر هذه أالوصاف التي
والظالميــة أ
رهابا لمن
اخترعها الشــيوعيون العرب أو�شباههم ،إ� ً
يحملون الهوية إالسالمية ،وينافحون عنها.
لقــد أ�ضحــى الحقل الثقافي أ�و الحياة الثقافية بعامة
ترفــض مصطلــح إالســام ،وتزعــم أ�نــه مصطلــح
طائفــي! وهــو ديــن أالمــة كلهــا ،وتتقــي وجــود أ�دب
إ�ســامي ،أ�و تصور إ�ســامي أ�و رؤية إ�سالمية ،وتربط
ذلــك ببعض الجماعات أ�و التنظيمات ،متجاهلة أ�ن
وتاريخا
كريما ُوسنة شريفة وسيرة نبوية
هناك آ
ً
قر� ًنا ً
"الســام منــزوع
ـاميا ..غايــة مــا يســمح بــه هــو إ
إ�سـ ً
الدســم"؛ أ�ي الــذي يتكلــم فــي الفضائــل المجــردة
والعبــادات الفردية وفرائض الوضوء ،إ�نهم يريدون
بعيدا عن الحياة!
إ� ً
سالما ً
غيــر مســموح لــك أ�ن تعبر عن إ�ســامك فــي الحياة
الثقافيــة ولــو كنــت فــي موهبــة محمــد إ�قبــال ،أ�و
مصطفــى صــادق الرافعــي ،إالســام محـ ّـرم عليــك؛
ألنه يعني في مفاهيم الشــيوعيين تالمذة الصهيوني
"هنــري كورييل" والعلمانيين والمرتزقة في الحياة
الثقافية أ�ن تقع تحت طائلة اتهام يقودك إ�لى جهنم
االستبداد والقمع والتغييب.
كيــف تســتطيع أ�ن تقــول :أ�نــا كاتب مســلم أ�و أ�ديب
مســلم واالســتئصاليون الشــيوعيون أو�شــباههم من
بالظالم
المســيطرين على ثقافتنا يســمون إالســام إ
والصولية
والظــام والجمــود والرجعية والطائفيــة أ
والرهاب!
والســلفية والتطرف والتشدد والتعصب إ
أ�بســط أالشــياء أ�ن يقدمــوا ضــدك بالغــات مكـتوبــة
أب�نــك تنتمــي إ�لــى "داعــش" أ�و "القاعــدة" ،أ�و هــذه
مرا
الجماعــة أ�و تلــك ،ونســوا –كما قلت من قبــل -أ� ً
ـيطا ،وهو أ�ن الســلطات في بالدنــا العربية تعلم
بسـ ً
دبــة النملــة فــي حيــاة كل مــن يحمــل القلــم ،ولكن
شــهوة االســتئصال تقودهــم إ�لــى إالرهــاب الفكــري
ومهنــة المخبريــن أالغبيــاء ليظلــوا علــى حجــر
أالنظمة ،وحلب بقرتها الثقافية.
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سؤال وجواب ()58

الســؤال ( :)75في ســورة المرسالت جاء
ذكــر جــزاء الكافريــن ثم جــزاء المؤمنين
قليال
ثــم جــاء قوله تعالــى (كلوا وتمتعــوا ً
إ�نكم مجرمون) فما داللة هذا الترتيب؟
أالمــر يحتــاج إ�لــى توضيــح فســورة
ـد�ت
المرســات جــاء بخــط معيــن هــي بـ أ
بعد القســم َ(و ْال ُم ْر َسـ َـا ِت ُع ْر ًفــا ( )1بذكر
المشــهد أالول مــن أ�حــداث يــوم القيامــة
ُ
ـوم طمســت (َ )8و�ذا َّ
السـ َـم ُاء
إَ
َ(فـ إـ� َذا ُّالن ُجـ ُ ِ َ ْ
فرجــت (َ )9و�ذا الج َ
ـال ُن ِسـ َـف ْت ()10
ـ
ب
َُِ ْ
إَ ِْ ُ
ُّ
َو إ� َذا الر ُسـ ُـل أ� ِّق َتـ ْـت ( ))11ثــم بعدهــا عاد
ليتعظوا
إ�لــى مخاطبــة النــاس وتذكيرهــم ّ
فذكرهــم بنعمــة الخلق وقولــه أ(�لم نهلك
ّ
أالولين ،أ�لم نخلقكم ماء مهين .) ...
ثم عاد إ�لى ذكر الجزاء حســب التسلســل
جــزاء المكذبيــن ثــم جــزاء المتقين وهذا
تسلســل طبيعي ْ(ان َط ِل ُقــوا إ� َلى َما ُك ْن ُت ْم ِب ِه
ُت َك ِّذ ُب
ون (ْ )29ان َط ِل ُقوا إ� َلى ِظ ٍّل ِذي َث َل ِث
َ
يل َو َل ُي ْغ ِني ِم َن َّالل َه ِب
ُش َع ٍب (َ )30ل َظ ِل ٍ
َّ
( ))31ثم جزاء المتقين إ(�ن ْال ُم َّت ِق َين ِفي
َ ُ
ون ( ))41ثم عاد إ�لى مخاطبة
ِظـ َـا ٍل و ُعي ٍ
يذكرهم على الطريقة أالولى ُ(ك ُلوا
الناس ّ
َ
ْ
ون ( ))46كيف
و َت َم َّت ُعوا َق ِل ًيل إ� َّن ُكم ُم ْج ِر ُم َ
يكــون فــي آالخــرة قليـ ًـا فهــذا الخطــاب
ليــس مــن ضمــن الجــزاء و إ�نمــا خطــاب
ليتعظوا َ(و إ� َذا ِقيـ َـل َل ُه ُم ْار َك ُعوا َل
للنــاس ّ
ْ
ون (. ))48
َير َك ُع َ
إ�ذن المنهــج الــذي ســار عليه في الســورة
هــو ذكــر أ�حــداث يــوم القيامــة ثــم تذكيــر
النــاس ثــم ذكــر الجــزاء ثــم تذكيــر الناس
حتى ّيتعظوا.
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َّ
الشتوية
وزارة الزراعة تستعد لتطبيق الخطة
دار السالم/متابعة
تقــوم وزارة الزراعــة بالتعــاون مع وزارة المــوارد المائية إب�عداد
الخطــة الشــتوية فــي الخريــف والخطــة الصيفيــة فــي الربيــع،
إ�ذ تتمثــل هــذه الخطــط برســم السياســة الزراعيــة واالســتعداد
للموسمين الصيفي والشتوي ،إ�ذ ناقشت باجتماع مشترك ضم
كال من وزارتي الزراعة والموارد المائية الخطة الشتوية لموسم
.2021 – 2020
التزام
تحــدث وكيــل وزارة الزراعــة الدكـتور مهدي ســهر الجبوري عن
مفــردات الخطــة الشــتوية فقــال« :مــع بــدء موســم االســتزراع
الشتوي اتفقنا مع وزارة الموارد المائية لزراعة  5ماليين دونم
لالراضي المروية ،وفي العام الماضي كانت المساحة المزروعة
ستة ماليين ونصف المليون دونم ،اذ تم خفض الكمية تحسبا
لشــح المــوارد المائيــة او نقــص فــي االمطــار ،ونعد هــذه الخطة
ايجابية وجيدة جدا ،إ�ذ توزعت الكمية أب�ربعة ماليين أو�ربعمئة
أ�لــف دونــم للحنطــة ،والشــعير أ�ربعمئة الف دونــم ،ومحاصيل
الت�كيــد باالتفــاق مــع المــوارد
الخضــر ( )200أ�لــف دونــم ،وتــم أ
المائيــة بعــدم الزراعة داخــل حدود االهوار ،والتــزام الفالحين
بعدم تجاوز الخطة.
وبد�ت في الجنوب والوسط
أو�سمدة ومبيدات وتقنيات حديثة ،أ
من  2020/ 10/ 15وفي المحافظات االخرى ،2020/ 11/ 1
إ�ذ دعونــا المزارعيــن الــى االلتــزام بزراعــة المســاحات المرويــة
المقــررة وعــدم التجــاوز على اي حصة مائيــة ،الن هذا يعرضهم
للمسؤولية القانونية.
أت�ثير الجائحة
واضــاف الجبــوري «ان أت�ثيــرات كورونــا كانــت اختبــارا حقيقيــا
لخطــط الــوزارة وللمــزارع ايضـ ًـا ،اذ شــاهدنا فــي االشــهر االولى
للفيــروس قطــع تداول الغذاء بيــن دول العالم ،وايقاف التنقل

ونقــل البضائــع ،لذلــك اعتمــد كل بلد بما لديه مــن انتاج محلي
والــذي ادى الــى انخفــاض اســعار المنتجــات الزراعيــة ،وعــدم
وجــود اي تهريــب مــن الخــارج ،لذلــك تحــاول بعــض البلــدان
ضــرب اقتصادنــا من خــال إالغراق التجاري وايقــاف اي تنمية
اقتصاديــة ،وندعــو المنافــذ الحدودية والجريمــة المنظمة لقطع
الطريــق علــى المهربين في المنافذ الرســمية وغير الرســمية ،إ�ذ
إ�ن االكـتفاء الذاتي تحقق في محصولي الحنطة والشــعير ولكن
الــرز  % 60مــن البطاقــة التموينيــة ،وكان لالرشــاد والتدريــب
الزراعي الدور الكبير في الزيادة».
َّ
الحيوانية
الثروة
تحــدث مستشــار الــوزارة لشــؤون الثــروة الحيوانيــة الدكـتــور
حســين علي ســعود عن الخطة في ما يخص االعالف الحيوانية
للدواجــن والمواشــي واالســماك فقــال« :تعــد مــادة الشــعير
المادة االساســية ألعالف الدواجن واالســماك والمواشــي ولدينا
مســاحات كبيــرة وكافيــة للثــروة الحيوانية ،اذ تسـ ّـلمنا اكـثر من
مليــون طــن من الشــعير في العــام الماضي ،والشــعير واحد من
المكونــات العليقــة ،ولدينــا االن خزين ممتاز منــه ،وتم توزيعه
بيــن محافظــات الوســط والجنــوب ،واالن توجهنا الــى محافظة
نينــوى وفيهــا ( )400الــف طــن شــعير ،والنها مــن المحافظات
االولــى فــي زراعــة الشــعير ،تسـ ّـلمنا فــي  11/ 1الــذرة الصفــراء
الت�ميــم فهــي االولــى فــي انتاجهــا ولكــي
العلفيــة ،امــا محافظــة أ
تكـتمــل العليقــة نقوم باســتيراد فــول الصويا ،فالوزارة كســرت
حاجــز االحتــكار لهذه المادة وفتحت االســتيراد ،لكــون المادة
غاليــة الثمــن ،وكانــت شــركات محــددة تســتوردها وتــم تقليــل
الشروط من أ�جل توفيرها».
أو�كــد الدكـتــور حســين “ان جميــع االعــاف فــي بورصــة العالــم
شــهدت ارتفاع اســعارها بســبب جائحة كورونا وقلــة المزروع،
وتعد دول اميركا الجنوبية االولى عالميا في زراعة فول الصويا

وقــد شــهدت قلــة االنتاجيــة ،لكــن االعــاف فــي بلدنــا شــهدت
االســتقرار بســبب توفر خزين محلي ،وخدمتنا كورونا عندما تم
غلــق المنافــذ الحدودية حيــث لدينا نهضة فــي االنتاج المحلي،
وصــار الطلــب علــى المنتــج المحلــي والشــعير المســتخدم كلــه
انتــاج محلــي ،والدولــة طرحــت مقترح تصدير الشــعير الفائض
عن الحاجة ،اذ ان سعره اقل من بقية دول العالم ،الن الدولة
تشتريه بسعر مدعوم وتوزعه كذلك بسعر مدعوم».
بيض المائدة
وعــن ارتفاع اســعار بيــض المائدة اشــار الدكـتور ســعود بتاريخ
 2019/ 5/ 6صــدر قــرار بمنع اســتيراد بيــض المائدة والدجاج
المجــزور الكامــل دعمــا للمنتــج المحلــي ،وكان لدينــا تقريبــا
مــا يســد حاجــة الســوق ،فمــن مايــس  2019الــى 2020/ 8/ 1
شــهدت صناعــة الدواجــن فــي العراق نهوضا واســعا فــي الكـثير
ـد�ت تعمــل وصــارت نســبة النمو
مــن المشــاريع المتوقفــة ،اذ بـ أ
للبيض  %93خالل الفترة المذكورة ،وشــهدت الســوق المحلية
االستقرار ما عدا الكميات المهربة ،وفي كل عام في بداية موسم
الشــتاء يقل انتاج البيض لذلك تختل اســعاره ليس في العراق
بــل فــي اغلــب دول العالــم ،وشــهدت دول الجــوار قلــة االنتاج
وارتفــاع االســعار لكــن االن فــي كل حقولنــا اســعار الطبقــة
التتجــاوز الخمســة آ�الف دينــار لتكــون فــي متنــاول المواطــن،
ولج�ت الشــركات الى البيع المباشــر من خالل سياراتها وبسعر
أ
خمســة آ�الف منعــا للمضاربــات ،واتفقنــا مع الشــركات المنتجة
ان يكــون لديهــا منافــذ مباشــرة ،وكمبادرة من بعض الشــركات
صــارت تبيــع بســعر ( )4 .500دينــار وخــال الفتــرة المقبلــة
سيشهد البيض انخفاضا في أالسعار».
وعن نفوق االســماك أ�شــار ســعود الى «ظهور فيروس جديد في
البلــد وهــو مختــص أب�ســماك الــكارب فضــا عــن كـثافــة التربية
والصابة أالخيرة تم تداركها»..
وتلوث مياه أالنهر إ
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اتجاهات الرأي 9

إيران تغير االستراتيجية النووية
صابر كل عنبري
المشــروع الــذي أ�قــره البرلمــان إاليرانــي ،مطلــع
الشــهر الجــاري ،التخاذ خطــوات نووية في مواجهة
تطــورات االتفــاق النووي المترنــح وتحوله فورا إ�لى
قانــون بعد مصادقــة مجلس صيانة الدســتور عليه،
ليس قرارا برلمانيا فحســب ،و إ�نما هو قرار ســيادي
فــي إ�يران ،رغم إ�عــان الحكومة إاليرانية معارضته
لهــذا المشــروع ،الــذي يحمــل عنــوان "الخطــوة
االســتراتيجية إللغاء العقوبات" أالمريكية ،ويمهل
أ�طراف االتفاق النووي شــهرين لتنفيذ تعهداتها بما
يمكــن طهــران من جني ثمار هــذا االتفاق اقتصاديا
ّ
مــن خــال إ�بطــال مفاعيــل العقوبــات ،وذلك قبل
أ�ن يدخــل القانــون حيــز التنفيذ ،وتقــدم إ�يران على
خطــوات نوويــة مهمــة ،أ�همهــا رفــع نســبة تخصيب
اليورانيــوم إ�لــى  20في المائة وحتى أ�كـثر من ذلك،
فضــا عــن إ�نهــاء العمــل وفــق البرتوكــول إالضافي
أالممــي الــذي تعهــدت بــه إ�يــران "طوعــا" بموجــب
االتفــاق النــووي إلخضــاع منشـ آـ�تها النوويــة لرقابــة
صارمــة وغيــر مســبوقة مــن قبــل الوكالــة الدوليــة
للطاقة الذرية.
مقاربة إ�يرانية جديدة
المتابــع للسياســة إاليرانية ،يعــرف جيدا أ�ن خطوة
كبيــرة كهــذه التــي تعنــي بالدرجــة أالولــى انســحاب
إ�يــران مــن االتفــاق النــووي مــن دون إالعــان عنه،
أ�كبر من أ�ن يكون مجرد قرار برلماني ،وعليه يمكن
القــول إ�نهــا تعكــس توجــه صانــع القــرار إاليرانــي
نحــو تغييــر اســتراتيجية طهــران فــي التعامــل مــع
االتفاق النووي ،وذلك بعد وصوله إ�لى القناعة أب�ن
اســتراتيجية "الصبــر" لمــدة عــام وثــم اســتراتيجية
"الخطــوات النووية المتدرجــة" لتقليص التعهدات
علــى مــدى عامين ،لــم تحققا المطلــوب لكونهما لم
(الوروبييــن) إ�لى الوقوف
ترغمــا أالطراف أالخــرى أ
ضــد العقوبــات أالمريكية ،بل علــى العكس اتخذت
هــذه أالطــراف مقاربــة أ�خــرى للمشــهد لتدعــو إ�لــى
توســيع االتفاق بما يشــمل برنامج إ�يران الصاروخي
وسياساتها إالقليمية.
توجــه إ�يــران نحــو مقاربــة جديــدة فــي الصــراع مــع
الغــرب ،عبــر تبنــي اســتراتيجية جديــدة ،ليــس لــه
عالقــة بفــوز المرشــح الديمقراطــي جــو بايــدن مــن
أالســاس ،إ�ذ أ�ن المشــروع البرلمانــي مطــروح منــذ
 5أ�شــهر تقريبــا فــي أ�روقــة البرلمــان إاليرانــي ،أو�نــه
أ�عــد لمواجهــة المرحلــة المقبلــة بعــد االنتخابــات
أالميركيــة ،اذا مــا فــاز ترامــب مجــددا أ�و فــاز بايدن
ولم يغر المسار.
ولذلك ،كان مجلس الشــورى إالســامي (البرلمان)
قد وافق على طرح المشــروع للمناقشــة البرلمانية

أب�غلبية أالصوات قبل يوم الثاني من تشرين الثاني
(نوفمبر) ،أ�ي يوم قبل إ�جراء االنتخابات أالمريكية،
لكنه لم يعطه أالولوية لتتم مناقشته سريعا ،وعلى
مــا يبــدو كان البرلمــان إاليرانــي بانتظار ما ســتؤول
إ�ليــه نتائــج االنتخابــات أالميركيــة واستشــفاف أ�داء
بايدن على ضوء ارتفاع حظوظه بالفوز.
ولذلــك بعــد إالعــان عــن فــوزه لــم يضــع البرلمــان
المشــروع ضمن جدول أ�عمالــه للبت في تفاصيله،
غيــر أ�ن حــادث اغتيــال العالــم النــووي إاليرانــي
الكبير محســن فخري زادة ،يوم  27تشــرين الثاني
(نوفمبــر) الماضــي قــد فرض أالمــر أك�ولويــة قصوى
أ�مــام البرلمــان الــذي يســيطر عليــه المحافظــون،
وقدم موعد مناقشة المشروع و إ�قراره.
ّ
توجــه إ�يــران نحــو مقاربــة جديــدة فــي الصــراع مــع
الغــرب ،عبــر تبنــي اســتراتيجية جديــدة ،ليــس لــه
عالقــة بفــوز المرشــح الديمقراطــي جــو بايــدن مــن
أالســاس ،إ�ذ أ�ن المشــروع البرلمانــي مطــروح منــذ
 5أ�شــهر تقريبــا فــي أ�روقــة البرلمــان إاليرانــي ،أو�نــه
أ�عــد لمواجهــة المرحلــة المقبلــة بعــد االنتخابــات
أالميركيــة ،اذا مــا فــاز ترامــب مجــددا أ�و فــاز بايدن
ولم يغر المسار.
وفيما يرتبط بمعارضة الحكومة إاليرانية للقانون،
إف�مــا أ�نهــا تعــود إ�لــى تصاعد اختالف وجهــات النظر
حــول إ�دارة هــذه المرحلــة مــن الصــراع علــى ضوء
فوز بايدن ،والذي ترى الحكومة فيه فرصة للعودة
إ�لــى المســار الدبلوماســي بغيــة إ�لغــاء العقوبــات
أالميركيــة فــي عهد الرئيــس أالمريكــي الجديد الذي
كان أ�حــد مهندســي االتفــاق عندما كان نائب ســلفه
باراك أ�وباما عام  ،2015أ�و أ�ن هذه المعارضة أت�تي

انطالقــا مــن سياســة توزيــع أالدوار للضغــط علــى
الرئيس أالمريكي المقبل جو بايدن لتقديم تنازالت
لطهــران فــي موضــوع العقوبــات ،رغــم أ�ن هــذا
االحتمال يبقى ضئيال ألن مهلة الشــهرين المحددة
لتنفيذ القانون ســتنتهي بعد ثمانية أ�يام من وصول
بايــدن إ�لــى البيــت أالبيــض ،وهــو خالل هــذه أاليام
ســيكون مشــغوال بمتطلبات اســتالم الســلطة ،وقد
ال يملك وقتا كافيا التخاذ قرار اســتراتيجي بالعودة
إ�لــى االتفــاق النــووي ،إ�ال اذا كان الجانــب إاليرانــي
بالمر
قــد يــرى أ�نــه إ
بالمــكان إ�جبــاره علــى التفكيــر أ
مــن آالن ليتخــذ القــرار المناســب ،أو�ن العــودة إ�لى
االتفــاق كمــا قــال الرئيــس إاليرانــي حســن روحاني
أالربعاء الماضي ،ال تحتاج إ�ال لـ"توقيع" من بايدن.
هدفان إليران
لكــن بغــض النظــر عــن أ�ســباب الخالفــات بيــن
بش�ن القانون
الحكومة والجهات السيادية أالخرى أ
وجــدواه ،فيبــدو أ�ن صانــع القــرار إاليرانــي يتابــع
تحقيــق هدفيــن مــن خــال إ�قــرار القانــون ،الهدف
أالول هــو جعــل االنســحاب أالمريكــي مــن االتفــاق
النووي مكلفا لبقية أالطراف بما فيها واشنطن ،كما
كان مكلفا إليران نفســها بعد انهيار أ�حد العمودين
أالساسيين لالتفاق وهو رفع العقوبات التي أ�عادت
إ�دارة ترامــب فرضهــا بشــكل أ�كبــر أو�وســع من قبل
التوصل إ�لى االتفاق.
وهنــا ،تريد إ�يران من خالل إ�عادة برنامجها النووي
إ�لــى مــا قبل تاريــخ  14تمــوز (يوليــو)  ،2015الذي
الت�كيد أ�ن التنازالت
وقع فيه على الصفقة النووية ،أ
من جانب واحد قد ولى عهده ،أو�نه إ�ما أ�ن يتم إ�نقاذ
االتفــاق النووي على أ�ســاس معادلة ربــح ربح أ�و أ�ن

يخســر الجميــع وليس فقط إ�يــران ،أو�نه ال يمكن أ�ن
يستمر بهذا الشكل بناء على معادلة ربح خسارة.
ويبــدو أ�ن مــا يدفــع إ�يــران إ�لــى خــوض هــذا المســار
الجديــد ،هــي قناعتهــا أب�نــه مهمــا فعلــت الواليــات
المتحــدة وشــركائها أالوروبييــن في عهــد بايدن ضد
إ�يــران فــا يمكنهــم الذهــاب أ�بعــد من ترامــب ،ألنه
مارس ذروة الضغوط.
أ�مــا الهــدف الثانــي فهــو تحســين شــروط التفــاوض
فــي أ�ي مفاوضــات محتملــة الحقــا بيــن طهــران
تست�نف
وواشنطن ،وهي مفاوضات من المرجح أ�ن أ
خــال المرحلــة المقبلة ســواء فــي إ�طــار المجموعة
 5+1أ�و بشــكل ثنائي .وهنا على ما يبدو أ�ن الجانب
إاليرانــي مــن خالل هــذه الخطوات النوويــة الالفتة
يريــد فــرض أ�جندتــه علــى المفاوضــات فــي مواجهــة
أ�جنــدة الواليــات المتحــدة أو�وروبــا ،والتي تســعيان
إ�لى طرح برنامج إ�يران الصاروخي ودورها إالقليمي
خــال هذه المفاوضات ،لكن إ�يران من خالل تلك
الخطوات النووية تريد أ�ن إ�رغام هذه أالطراف على
التفــاوض فقــط حــول برنامجهــا النــووي ،مــن دون
البرنامجيــن آالخرين ،وخاصة البرنامج الصاروخي
الــذي ســبق أو�كــدت طهــران عــدة مــرات أ�نهــا لــن
تتفــاوض بشـ أـ�نه باعتبــاره أ�مرا ســياديا وخطــا أ�حمر
يمس تناوله سيادة الدولة.
وعليــه ،جــاءت تلــك الخطــوات النوويــة الحساســة
بهدف جعل البرنامج النووي أ�ولوية في المفاوضات
دون البرامــج أالخــرى ،أو�نــه مقابــل التنــازل عــن
هــذه الخطوات يتــم تحصيل تنازالت مــن أالطراف
بش�ن العقوبات.
أالخرى أ
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أبو يعرب المرزوقي :عندي أن العلم
هو الوحيد الذي يفكر
دار السالم /متابعة
لقــد أ�حدثــت ثــورات الربيع العربي ومــا تالها من
تغييــرات سياســية الزالــت تعصــف بالمنطقــة
والســامية ،تحوالت جوهرية ليس فقط
العربية إ
فــي طبيعــة المجتمعات والــدول ،و إ�نمــا أ�يضا في
إ�عادة تشكيل الوعي الفكري والسياسي والديني.
و إ�ذا كانــت ثمانينيــات القــرن الماضــي قــد عرفت
منتوجــا فكريــا اتخــذ مــن التــراث و إ�عــادة إ�نتاجه
مــادة رئيســية للبحــث عــن ســبل نحــت الكيــان
والســامي في المستقبل ،إف�ن التغيرات
العربي إ
السياســية التــي عرفتهــا المنطقــة العربيــة
والسالمية ،منذ أ�حداث  11من أ�يلول (سبتمبر)
إ
 2001فــي الواليــات المتحــدة ،وتداعياتهــا علــى
والســامي ،ثم مــع التغييرات
العالميــن العربــي إ
السياســية الكبــرى التي عرفهــا العالم العربي مع
مطلــع العقــد الثانــي مــن القــرن  ،21قــد جــددت
الســؤال مرة أ�خرى ليس فقط عن ضرورة تجديد
الخطــاب الدينــي ،و إ�نمــا أ�يضــا فــي تجديــد ســؤال
العالقــة بيــن البيــان والبرهــان ،أ�و بيــن العقــل
والدين.
ولقد كان الفتا لالنتباه مع ســرعة التحوالت التي
وبالت�كيد العرب والمسلمون
يعرفها عالم اليوم ،أ
فــي قلبه ،غياب المثقف العربــي أ�و دوره الباهت
فــي تقديــم قــراءات علميــة تشــخيصية للواقــع
واستشرافية للمستقبل ..وربما برر بعضهم ذلك
بوجود قرار سياسي في دوائر صنع القرار الدولية
بتغييــب مبيت للمثقف ،في ســياق إ�عادة ترتيب
المشهد الدولي وفق ما ُيعرف بـ "سنة التدافع".
وقــد تكون وســائل إالعالم ،التــي تعرف فتوحات
غيــر مســبوقة ،قــد أ�دت دورا كبيــرا فــي إ�عــادة
تشــكيل الوعــي إالنســاني وتوجيهــه ،لكنهــا فــي
النهايــة ال تســتطيع تغييــر طبيعــة التكويــن
والنســاني وانتمائــه لعالمــي العقــل
البشــري إ
والــروح ،أ�و بلغــة الراحــل محمــد عابــد الجابــري
العرفان والبرهان.
وبعــد تناولــه لــدور النخبة في مناعــة أالمة ،يعود
الفيلســوف التونســي أالســتاذ الدكـتــور أ�بو يعرب
المرزوقــي ،للحفــر مجــددا فــي مكونــات العقــل
والســامي ،مــن خــال قراءتــه لتــراث
العربــي إ
علميــن مــن أ�عــام الفكــر الفلســفي فــي التاريــخ
والســامي ،ويتعلق أالمر بــكل من إ�رث
العربــي إ
ابــن رشــد الفلســفي وابــن عربــي الصوفــي ،وهــي
قــراءة تنشــرها "عربي "21علــى حلقات متواصلة

كل يوم جمعة.
العلم ال يفكر
المس�لتين اللتين أ�شرت
قبل الشــروع في عالج أ
إ�ليهمــا فــي الجــزء أالول :مسـ أـ�لة "العلــم ال يفكر"
ألنــه يقتصر على الموجود وال يبحث في الوجود،
أو�ثــر هــذه الرؤية فــي المجتمعات التــي ال علم لها
أ� ّثر على الخيارات الثقافية في أ�مة تريد اســتئناف
دورهــا التاريخــي ،من خالل تــدارك ما فقدته في
شــروط التعميــر وفــي شــروط االســتخالف .ففيها
ال يكــون كالم الفكــر فــي الوجــود مــن دون علوم
تتكلم في الموجود ،إ�ال ثرثرة ال تحيل على شــيء
معلوم ،فتكون محاكاة شعارية ال مضمون لها.
ومسـ أـ�لة الداللــة فــي اللغــة الطبيعيــة ،التي ليس
لهــا مــا تفيــده أ�صــل فــي مبناها ،بــل هي تفيــد بما
تســتمده مــن العــادة ســواء مــن التجربــة العامية
أ�و مــن التجربــة العلميــة ،التــي تفيــد بتشــاكلها
البينــوي مع مــا تفترضه بنيــة لموضوعها .فتكون
إ�حالتهــا الدالليــة متعينــة فــي بنيتهــا الصوريــة
بخــاف اللغــة الطبيعية التي تشــير إ�لى الموجود
والمنشــود ،دون أ�ن يوجــد تشــاكل بنيــوي بينهــا
وبين مرجعياتها الموضوعية.
و إ�ذن ،فهــي ال تتضمــن بذاتهــا علمــا بالطبيعــة أ�و

بالتاريــخ .لذلــك فاللغــة العلمية تختلــف جوهريا
بكونها تصنع مثيال رمزيا لما تحيل عليه خارجها
بالتشــاكل البنيــوي ،بخــاف اللغــة الطبيعيــة
التــي إ�حالتهــا المرجعيــة أت�تي دائما مــن خارجها.
والدليــل أ�نهــا بخــاف اللغــة العلميــة ال تتجــاوز
إ�فادتهــا بيــن متكلميهــا ،فــي حيــن أ�ن لغــة العلم
غنيــة عن الترجمة؛ ألنها نظام رمزي يفيد ببنيته
الشكلية.
و إ�ذن ،فاللغــة الطبيعيــة ليس لها دالالت كونية،
بــل هــي ال تحيــل إ�ال إ�لــى دالالت حاصلــة إ�مــا فــي
ثقافة عامية لمتكلميها أ�و في ثقافة علمية كونية،
دخلــت فيهــا بعــد أ�ن أ�صبــح العلــم يتكلــم لغــة
صناعية وتحرر من اللغة الطبيعية.
وبهــذا المعنــى ،ففــي الفلســفة والعلــوم القديمــة
كانــت اللغــة الطبيعيــة هــي أالداة الوحيــدة
الممكنــة حتــى فــي الرياضيــات ،لكنهــا تســتعمل
اصطالحــا غيــر مفهــوم حتى مــن متكلميهــا؛ ألنها
مرحلة أ�ولى من لغة العلم أالولى.
مــن يتوهــم النفــاذ إ�لــى الوجــود وراء الموجــود
مــن دون علــم الموجود ،لن يكــون لكالمه معنى
يتجاوز ترديد شعارات خاوية ،ومن ثم فهو ثرثرة
ولغــو قــد تنتهي إ�لى التخلي عن الموجود؛ امتناع

تجــاوز مــا هــو معــدوم ألن وجوده المعلوم شــرط
تجاوزه المطلوب.
وهــذا يصــح علــى العلــوم التابعــة للفلســفة وعلى
وك�نها لغة طبيعية
العلــوم التابعة للدين ،فتبدو أ
لكنهــا فــي الحقيقــة لغــة صناعية خاصــة بفن من
الفنــون ،وال تفيــد مــا تفيــده إ�ال فيــه ،وهــي من ثم
ليست في متناول متكلمي تلك اللغة إ�ال توهما.
ذلــك أ�ن اللغــة الطبيعيــة مــن دون ذلــك تكــون
عديمــة المرجعيــة ،وكل إ�حالــة إ�لــى داللتهــا
اللســانية العاديــة تكــون مصــدرا لــكل أالخطــاء
التــي يقــع فيهــا مــن يتكلم فــي نوعي العلــوم على
جهل.
ولذلــك ،فــكل مــن يتكلــم فــي غيــر اختصاصــه
باللغــة الطبيعيــة ،ال يعلــم فيــم يتكلــم القتصاره
علــى المعجــم اللســاني .وكل هــذه أالســاليب
أتت�ســس على ضرب من العبارة االســتعارية التي
تتوجــه ألحــوال إالدراك المعرفــي ،وهــو ما يعني
أ�ن التوجــه لمقومــات موضوعيــه أي�تــي فــي مرتبــة
ثانيــة ،زعمــا باالســتغناء عــن أالســلوب المنطقي
بمــا يعتبــر أ�كـثر أو�صــدق إ�دراكا أو�عمــق للحقيقة:
وهــو مــا يعيدنــا إ�لــى المقابلــة بيــن التجربتيــن
والسلوبين التعبيريين عن الحقيقة.
أ
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بلومبيرغ :لهذا السبب أخفى

بوتين غضبه من أردوغان بأذربيجان
دار السالم /وكاالت
قالــت وكالــة "بلومبيــرغ" أالمريكيــة ،الســبت ،إ�ن الرئيس
الروســي فالديمير بوتين لم يظهر غضبه من نظيره التركي
رجــب طيــب أ�ردوغــان ،الذيــن حـ ّـل ضيــف شــرف خــال
العــرض العســكري أب�ذربيجان الخميــس ،إلحياء انتصارها
بمساعدة أ�نقرة على أ�رمينيا حليفة موسكو.
أو�ضافــت الوكالــة ،أ�ن "بوتيــن الحــازم واثــق مــن أ�ن
تركيــا ســتظل شــوكة فــي خاصــرة أ�عضــاء الناتــو ،مــا يؤجج
االنقســامات التــي تســتمتع بهــا موســكو" ،مشــيرة إ�لــى أ�ن
عقوبــات ترامــب علــى تركيــا ،بســبب شــرائها نظــام الدفاع
الصاروخي الروســي أ"�س ،"400لن تؤدي إ�لى زيادة تعقيد
جهود أ�ردوغان إلعادة بناء العالقات مع واشنطن.
أو�وضحت أ�ن أ�ردوغان أ�عاد بناء نفوذ بالده كـقوة إ�قليمية،
أو�جبــر روســيا علــى التراجــع عــن طموحاتهــا ،مشــددة على
أ�نه رغم وضع الرئيس التركي نفســه على نحو متزايد ضمن
نفوذ الكرملين الجيوسياســي ،إ�ال أ�ن "بوتين ال يملك سوى
كلمــات دافئــة لجاره المطل على البحر أالســود في أالماكن

العامة".
ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسي،
أ�ندريــه كورتونــوف ،قولــه إ�ن "العالقــات متوتــرة للغاية في
الوقــت الحالــي ،وهنــاك منافســة وجــزء مــن المواجهــة"،
مســتدركا" :ال يــزال التعــاون مــع تركيــا مهمــا للغايــة مــن
الناحية االســتراتيجية ،لدرجة أ�ن روســيا مســتعدة إلغالق
أ�عينها عن زيارة أ�ردوغان ألذربيجان".
وقالــت "بلومبيــرغ" إ�ن "الــرد الروســي المحســوب يعكــس
رغبة في تعزيز العالقات مع أ�ردوغان" ،الفتة إ�لى أ�ن هناك
اختالفات كـثيرة بين تركيا والواليات المتحدة أو�وروبا.
وتابعــت" :روســيا تتمتــع بخبرة فــي إ�دارة عالقــة اقتصادية
وسياســية متقلبــة مــع تركيــا ،حتــى عندمــا أ�رســل أ�ردوغــان
القــوات التركيــة إلحبــاط بوتيــن فــي النقــاط الســاخنة
إالقليميــة" ،منوهــة إ�لــى أ�ن أ�ردوغــان شــاهد خــال مراســم
االنتصــار أالذريــة طائــرات تركيــة دون طيار كانت حاســمة
في هزيمة أ�رمينيا خالل حرب اســتمرت  44يوما في إ�قليم
قره باغ.

أو�كدت أ�نه بعد مواجهة تركيا للكرملين في ليبيا ،أ�حبطت
موســكو بشــكل فعلي من الجهود التي تدعمها للقضاء على
آ�خر معاقل المعارضة في ســوريا ،مشــيرة إ�لى أ�ن التوترات
بيــن موســكو أو�نقــرة تعيــد إ�حيــاء قــرون مــن التنافــس بين
القوتين إالمبرياليتين السابقتين.
أو�شــارت إ�لــى أ�ن تركيــا تعــد أ�كبــر زبــون خــارج االتحــاد
الســوفيتي الســابق لموســكو في مجــال الطاقة ،لكــن أ�نقرة
خفضــت مشــترياتها مــن الغــاز فــي الســنوات أالخيــرة،
بالتحــول إ�لــى مورديــن منافســين مثل أ�ذربيجــان ،متطرقة
إ�لــى إ�شــادة بوتين العلنية بسياســة أ�ردوغان ،واســتقالليته
والســلحة مــع روســيا ،رغــم
فــي إ�بــرام صفقــات الطاقــة أ
معارضة حلفائه في الناتو.
وختمــت "بلومبيــرغ" تقريرهــا بالقــول إ�ن "روســيا وتركيــا
تحافظــان فــي الوقــت الحالــي علــى عالقــة مشــحونة ،رغــم
الخالفــات المتبادلــة فــي وجهــات النظــر" ،مضيفــة أ�نــه
"بالنسبة لموسكو ،إف�ن أ�ردوغان ليس شريكا سهال ،وليس
جهة فاعلة يسهل التعامل معها".
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منـــــــابـــر
الفكر المقاصدي
أ .د .أحمد الريسوني

القضية الفلسطينية :حقيقتها وثوابتها

قضية فلسطين…
اغتصب من أ�هله وانتزع من شعبه،
هي قضية وطن ُ
بدون أ�ي وجه حق،
وهي قضية شعب مظلوم شرد ُ
معظمه خارج وطنه،
محاصر مضطهد داخل أ�رضه وخارجها،
وهو َ
وهــي قضيــة المســجد أالقصــى ،المحتـ ِّـل والمعتـ َـدى
عليه..
وكل هــذه الجرائــم قامــت بهــا واشــتركت فيهــا
الصهيونية العالمية ،والدول االستعمارية المعلومة..
أو�ما مواقفنا وثوابتنا فيها ،فهي تسع آ�يات بينات:
•رفض االحتالل وتجريمه ،والتمســك بحق مقاومته
وتحريــر أالرض منــه ،مهمــا طــال زمانــه ،ســواء تعلق
بالراضي السورية أ�و اللبنانية،
أالمر بفلسطين ،أ�و أ
•رفض التشريد الذي تعرض له ماليين الفلسطينيين
من أ�رضهم ووطنهم ،على أ�يدي الصهاينة المحتلين،
والتمسـ ُـك بحق عودتهم إ�لى وطنهم وديارهم ،وبحق
تعويضهم عن أالضرار التي أ�لحقت بهم،
•رفض االســتيالء بغير حق على الممتلكات الخاصة
للفلســطينيين ،ســواء منهــم َّ
المهجــرون أ�و الباقــون
ـرورة إ�عادتهــا إ�لــى أ�هلهــا ُومالكهــا
فــي وطنهــم ،وضـ ُ
الشرعيين،
•الدانة الشــرعية والقانونية لــكل الجرائم والمجازر
إ
واالغتيــاالت واالنتهــاكات العدوانيــة ،التــي ارتكبتهــا
“ إ�ســرائيل” وجنودهــا ومخابراتهــا ومســتوطنوها،
ضــد الفلســطينيين أ�فــرادا وشــعبا ،داخــل فلســطين
ُ
واعتبارهــا جرائـ َـم ضــد إالنســانية ،وغيـ َـر
وخارجهــا،
للســقاط أ�و التقادم ،مــع العلم أ�ن ذلك كله ما
قابلــة إ
زال قائما ومتكررا ومستمرا..
ـد� “عــدم إالفــات مــن العقــاب” لــكل
•التمســك بمبـ أ
مبد� شــرعي قانوني
مرتكبــي الجرائــم المذكــورة .وهو أ
كوني ،ال يحق ألحد إ�لغاؤه أ�و تعطيله أ�و تجاهله.
•رفــض أ�ي تنــازل عــن الحقــوق المذكــورة ،ورفــض
التطبيــع مــع العــدو المحتــل الغاصــب المعتــدي،
والتمسك بوجوب مقاطعته على جميع أالصعدة.
ُ
•تطبيــع بعــض الحــكام العرب مــع االحتــال القائم
والعدوان المستمر ،هو مشاركة ودعم للمجرمين في
ِ
جرائمهم ،وهو خذالن وخيانة وغدر في حق الشعب
الفلســطيني وقضيتــه العادلــة .وهــو ذل وخــزي
للقائمين به.
ُ
•نصــرة الشــعب الفلســطيني ودعمــه ،ودعــم جهاده
المشــروع ،بجميع أالشــكال الممكنة ،واجب شرعي
علــى جميــع المســلمين ،وهــو َد ْيــن علــى أالحــرار
والشرفاء من كل أالديان والقوميات واالتجاهات.
والشــخاص أ�صحــاب
•نقــدر ونشــكر كل الهيــات أ
المواقــف المنصفــة والداعمــة للقضيــة الفلســطينية،
والمناهضة للعدوان واالحتالل ،من غير المسلمين،
ِ
بمن فيهم كـثير من الغربيين واليهود.
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معايير صناعة المعلم الماهر
مسعود صبري
ال ينكــر أ�حــد مكانــة المعلــم أو�هميتــه فــي
العمليــة التعليميــة ،فهــو العمــود الفقــري
والركــن الرئيــس فــي أ�ركان التعليــم ،وفــي
ذلــك يقــول ابــن باديس فــي رؤيتــه إلصالح
التعليــم منوهــا علــى دور المعلــم  ”:ولــن
يصلــح هذا التعليم إ�ال إ�ذا رجعنا به للتعليم
النبــوي فــي شــكله وموضوعــه ،فــي مادتــه
وصورته فيما كان يعلم صلى هللا عليه وسلم
وفــي صــورة تعليمه ،فقــد صح عنه صلى هللا
عليه وســلم فيما رواه مسلم أ�نه قال ”:و إ�نما
يعلــم؟ وكيــف
بعثــت معلمــا” ،فمــاذا كان ّ
يعلم”.ويذكــر الشــاطبي أ�ن مــن أ�نفــع
كان ّ
طــرق العلــم الموصلــة إ�لــى غايــة التحقق به
أ�خــذه عــن أ�هلــه المتحققين به علــى الكمال
والتمام.
أو�صــل هــذا فــي الصحيــح “ :إ�ن هللا ال يقبض
العلــم انتزاعــا ينتزعــه مــن النــاس ،ولكــن
يقبضــه بقبــض العلماء”.ولجــودة التعليــم
– بشــكل عــام والتعليــم الشــرعي بشــكل
خــاص -يجــب توافــر معاييــر علــى أ�ساســها
اختيــار المعلمين ،أو�صــل وجود معايير في
أالشــخاص المتقدميــن ألي وظيفــة أ�شــار
القر�ن الكريم بقولــه{َ :ق َال ْت إ� ْح َد ُاه َما
إ�ليهــا آ
َّ
ْ
َ
ْ
ْ
َي أا� َبـ ِـت ْاسـ َـت أ� ِجر ُه إ�ن َخيــر َمـ ِـن ْاسـ َـت أ� َجر َت
ْال َقـ ِـو ُّي ْ َأال ِميـ ُـن } ،وهمــا معيــاران عامــان

يجــب توافرهمــا فــي كل وظيفــة ،والقــوة
والتقان فــي العمل،
تعنــي القدرة والخبــرة إ
ومعهــا أالمانــة وهي الســياج أالخالقي الذي
يحمــي الخبرة ،ألن أالخــاق بال قدرة عجز،
والقدرة والخبرة بال أ�خالق فجور.
ومن أ�هم تلك المعايير:
حسن السريرة:
ويقصــد بذلــك أ�ن يكــون المعلــم ذا ســيرة
محمــودة  ،وذلك أ�ن علوم الشــريعة ليســت
معــارف مجــردة ،بــل هــي معــارف عاليــة
مقصود بها التطبيق ،ومن خالل المدارســة
بيــن المعلــم وتالمذته يكـتســب منــه طالبه
أ�خالقه حسنة كانت أ�و سيئة.
وممــا ورد فــي ذلــك مــا أ�ثــر عــن عيســى ابــن
مريــم عليــه الســام أ�نــه قــال« :جالســوا من
تذكركــم بــاهلل رؤيتــه ومــن يزيــد فــي علمكم
منطقه ،ومن يرغبكم في آالخرة عمله».
وقال الحسن البصري ”:كان الرجل يطلب
ُ
تخشــعه
العلــم فــا يلبــث أ�ن يــرى ذلك في ّ
وهديه ولسانه ويده”.
وقال ابن وهب« :ما تعلمت من أ�دب مالك
أ�فضل من علمه».
الكـفاءة:فمــن أ�هم معاييــر المعلم أ�ن يكون
كـفـ أـ� متميــزا فــي مادتــه ،ويشــهد لهــذا ماورد
فــي الحديــث ”:أ�فرضكم زيــد أو�قضاكم علي
أو�علمكم بالحالل والحرام معاذ بن جبل”،
وقــد قــال عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه
فــي حــق عبــد هللا بــن عبــاس رضي هللا
عنهما (هو َم ْن علمتم).
وقــال مالــك ليــس كل مــن أ�حــب
أ�ن يجلــس فــي المســجد للحديــث
والفتــوى جلس حتى يشــاور فيه أ�هل
الصــاح والفضــل أو�هــل الجهــة مــن
المســجد فـ إـ�ن أر�وه لذلــك أ�هــا
جلــس ومــا جلســت حتــى
شــهد لي ســبعون شيخا من
أ�هــل العلم إ�ني موضع
لذلك.
وقد وضع إالمام
الشــاطبي
شــر و طا
تتحقق
بهــا
الكـفــاءة في
المعلم،
من ذلك:

أ•�ن يكــون عارفــا أب�صولــه ومــا ينبنــي عليــه
ذلك العلم
•قادرا على التعبير عن مقصوده فيه .
•عارفا بما يلزم عنه.
•قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه
فـ إـ�ذا نظرنــا إ�لــى مــا اشــترطوه ،وعرضنــا
أ�ئمــة الســلف الصالح فــي العلوم الشــرعية؛
وجدناهــم قــد اتصفــوا بها علــى الكمال ،غير
أ�نــه ال يشــترط الســامة عــن الخطـ أـ� أ�لبتــة؛
… فـ إـ�ن قصــر عــن اســتيفاء الشــروط؛ نقص
عــن رتبــة الكمــال بمقــدار ذلــك النقصــان؛
فــا يســتحق الرتبة الكمالية مــا لم يكمل ما
نقص.
معايشة الطالب
إ�ن دور المعلــم ال يقــف عنــد حــدود الــدرس
– كمــا هــو الحــال الغالــب ،-بــل مــن دوره
أ�ن يرعــى طالبــه خارج أ�وقــات الدرس ،ألنه
بمثابــة أ�بنائه ،يقول الشــيخ عبــد الحميد بن
باديــس عن هــذا المعنى :أ“�غلــب المعلمين
كالزهــر
فــي المعاهــد إالســامية الكبــرى أ
ـاال عامـ ًـا ال
ال يتصلــون بتالمذتهــم ،إ�ال اتصـ ً
يتجــاوز أ�وقــات التعليــم ،فيتخــرج التالمذة
فــي العلوم والفنون ،لكن بدون تلك الروح
الخاصــة التــي ينفخهــا المعلم فــي تلميذه –
إ�ذا كان للمعلــم روح – ويكــون لهــا أالثــر
البــارز فــي أ�عمالــه العلميــة في ســائر حياته.
فعلــى المعلــم الــذي يريــد أ�ن يكـ ّـون مــن
واحدا
واحدا ً
رجاال أ�ن يشــعرهم – ً
تالمذتــه ً
خاصا
– أ�نــه متصل بكل واحد منهم
اتصاال ً
ً
زيــادة على االتصال العــام ،أو�ن يصدق لهم
هــذا بعنايته خارج الدرس بكل واحد منهم
عنايــة خاصــة فــي ســائر نواحــي حياتــه حتى
يشــعر كل واحــد منهــم أ�نــه فــي طــور تربيــة
وتعليــم ،فــي كـفالــة أ�ب روحــي يعطف عليه
ُويعنى به مثل أ�بيه أ�و أ�كـثر”.
ومما تجد إالشارة إ�ليه هو أ�ن المعلم يطلب
منه دوما دون مراعاة الحتياجاته المتعددة،
فبقــدر العنايــة واالهتمــام بالمعلــم ،بقدر ما
يكون عطاؤه ،وذلك من عدة جوانب:
أالول :الكـفاية المعيشية.
الثاني :التنمية والتدريب.
الثالث :الرعاية النفسية.
إ�ن مــن أالهميــة بمــكان اختيــار وضــع
معاييــر لــكل مــن يتقدم لوظيفــة المعلم في
المدارس والجامعات ،أو�ال يكـتفى بالشهادة
المتحصــل عليهــا ،وفي ذلك يجــب أ�ن يقدر
المعلــم ماديــا ومعنويــا؛ حتــى يقــوم بــدوره
المنوط به.
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 20نصيحة ..دور األسرة في تربية
أبنائهم من سن  6إلى  12سنة

تعد المرحلة من سن  6سنوات وحتى
 12سن مرحلة مهمة وفارقة في تنشئة
الطفــل ،حتى يدخل مرحلــة المراهقة
ولديــه ثوابــت إ�يمانيــة ال تتغيــر ،حيث
والمهــات فــي
يتوجــب علــى آالبــاء أ
تربية أ�بنائهم الناشــئين على حب هللا،
والحــب فــي هللا ،والبغــض فــي هللا،
والشجاعة في الحق ،ونصرة المظلوم،
والمــر بالمعروف ،والنھي عن المنكر،
أ
والعــزة علــى الكافريــن تزينھــا الذلــة
علــى المؤمنيــن ،وذكر هللا المســتديم،
ٔ
ودعاوه ســبحانه ،والتوكل علیه ٕاقداما
وعمــا جــادا ،وامتــاك النفــس عنــد
الغضــب ،وحفــظ اللســانٕ ..الــى ســائر
شــعب إاليمــان ومنــورات إالحســان،
بحســب مــا علمنــا النبــي الكريــم وجاء
فــي ســيرته ،وكذلــك مــا نــص عليــه
الكـتاب المنزل.
وال بــد مــن التركيــز للطفــل مــن عمــر
السادســة وحتــى التاســعة مــن عمــره
على آالتي في تربيته:
•تكويــن عــادات العنايــة بالجســم
والنظافة عند الطفل.
•مراقبــة زيــادة حجــم الجســم ٔاو
نقصه ،وســرعة نموه ٔاو بطئه بالنســبة
للعمر الزمني.
•تنمیــة ٕامكانــات النمــو الحركــي عــن
واللعــاب
طريــق التدريــب المســتمر أ
الجماعیــة ،فكـثــرة حركــة أالطفــال
دلیل على قوة شخصیته.
•االعتمــاد فــي التربیــة والتعلیــم علــى
حــواس الطفــل ،وتشــجیع المالحظــة
والنشــاط ،واســتعمال الوســائل
السمعیة والبصرية.

•تشــجیع أالطفــال علــى الــكالم
والتحدث والتعبیر الحر الطلیق.
• ٕاتاحــة فــرص التنفیــس والتعبیــر
االنفعالي.
•تنمیــة التفاعــل االجتماعــي التعاوني
بیــن الطفــل و ٕاخوتــه ورفاقــه عــوض
مقارنتــه بھــم علــى مســمع منــه حتــى ال
يتولد عنده الشعور بالنقص.
•عدم العقاب بالضرب.
ومــن القواعــد ذھبیــة فــي التعامــل مع
أالطفال:
•يعامل الطفل راشدا ويراقب وسعه.
•يكرر أالمر علیه.
الخط� (يمھل
•ال يعاقــب فور ارتكابــه أ
وال يھمل)
أ�مــا مــن عمــر العاشــر
وحتى الثانية عشر
والتي تسمي

المت�خــرة علــي
بمرحلــة الطفولــة
أ
الوالدين اتباع ما يلي في التربية:
•المر
أ
بالصــاة واالصطبار علیھا لقوله تعالي
َ ْ
الصـ َـا ِة
َبقولــه تعالـ ْـى (و أ� ُمــر أ� ْه َلـ َـك ِب َّ
و ْاص َط ِب ْر َع َلي َها).
•االهتمــام بالتربیــة الدينیة عن طريق
القدوة الحسنة.
•االھتمــام بالصحــة الجســمیة للطفــل
مع مراعاة التغذية الكاملة الكافیة.
•التدريــب علــى المھــارات الحركیــة
والتربیة الرياضیة.
•االھتمــام بالتعلیــم عــن طريــق
الممارسة.

•تنويــع أالنشــطة الحركیــة وتوجیھھــا
ٕالى ما يفید.
•تدريــب أالطفــال علــى الحــرف
والعمال المنزلیة.
أ
•العمــل عل تنمیــة المواھب والمیول
وتشجیعھا.
•الجابة عن كل ٔاسئلة الطفل.
إ
•تدريــب أالطفــال علــى النقــد والنقــد
الذاتي واالبتكار عن
طريق ممارسة ٔانشطة المسرح
والناشید.
والموسيقى والمطالعة أ
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أرصفة بغداد ..متاجرة واستمالك

دار السالم /متابعة

مر�ب لسيارته عرقل سير المشاة والمركبات
من أ�جل انشاء أ
الخاصــة ٔباهــل منطقتــه وضيوفهم ،ولم يكـتـ ِـف مروان من
منطقــة المنصور بمضايقة المــارة ،بل خلق طريقة جديدة
تجعــل كل مــن يمــر بســيارته امــام ســياج منزلــه المحــاط
َّ
لتق
باسالك حديدية مدببة يتعرض للخدش او الضرر .لم أ� ِ
مــروان شــخصيا ،لكنــي اســرعت باتجــاه الســيارة التــي من
نــوع «الجارجــر» ،ذات الموديــل الحديــث ،التــي تعرضت
للضرر بسبب تلك السهام الحديدية ،كان صاحب المركبة
جارا ســابقا لذلك الرجل الــذي تجاوز على رصيف الدولة،
مر�با خاصا لســيارته ،ويمنع
مســتغال فوضى البناء لينشــئ أ
باقــي الســيارات مــن الوقــوف بجانــب الرصيــف المســيج،
ترجــل الشــاب مــن ســيارته بوجــه مخطــوف اللــون ،التــف
حولها ليرى ما اصابها من ضرر وقد حزن وتعصب.
وقفــت بجانبــه وسـ ٔـالته مــا الســبب أ�لــم تــر تلــك االســهم
الحديديــة المثبتــة بقــوة فــي االرض؟ ،تحســب هللا وقال»:
كنت مسرعا ولم انتبه».
لعــن الشــاب ذلك الرجــل المتجاوز على الشــارع ورصيفه
المخصــص للمواطنيــن ،أو�خــذ يذكــر اســمه مرارا ويشــتمه
ويلعــن مجاورتــه ،واخبرنــي انــه منــذ العــام الماضــي ،كان
قد تشــاجر معه بســبب اســتغالله الرصيف ،وانه قد كســر
االنبــوب الناقــل للمــاء الصالــح للشــرب الخــاص بمنزلــه
والمنــزل الــذي يجــاوره ،اذ اوضــح انــه  { :بصعوبــة كبيــرة
وجهــد وانفــاق للكـثير من االموال ،تمكنا من نقل االنبوب
الــى الرصيــف المقابل ،بعد ان رفض رفــع تجاوزه ،واليوم
تســبب بضــرر ســيارتي ،ال القــي اللــوم عليه ،بل علــى امانة
بغــداد وكل مــن لديــه مسـ ٔـوولية الحفــاظ علــى ممتلــكات
الدولة والمواطنين».
كـثيــرة هــي الحــوادث التــي يتعــرض لهــا المواطــن بســبب
التجــاوزات علــى االرصفــة ،فذلــك الموقــف الســابق تجــده
عنــد الدخــول الــى حــي االعظميــة والشــعب واالســكان
وزيونة والكرادة وباقي المدن في بغداد ،حيث ال فرق بين
المناطق الشعبية والراقية والرئيسة والفرعية.
فوضى البناء
الحــادث الــذي تعــرض لــه عمــاد القيســي ( 45عامــا) فــي
منطقتــه باالعظميــة ،لــم يختلــف ســببه عمــا تعرضــت لــه
ســيارة الشــاب في المنصور ،حيث تحدث لـ{الصباح» بعد
أ�ن ٔتافف من كـثرة الخناق والتضييق ،الذي اصبحت عليه
شــوارع أو�فــرع المناطــق الســكنية ،بســبب فوضــى البنــاء
والترميم وما يصحبهما من أ�ذى بالشارع او االفرع العامة
علــى مــا يقول ٔواضــاف »:ان المنطقة اصبحــت بال أ�رصفة،
وهــذا يجعــل الســير فيهــا خطرا جــدا ،فمنذ فتــرة تعرضت
لدهــس مــن قبــل دراجــة ناريــة ،ادت الــى كســر فــي ســاقي
اليســرى ،وكان الســبب حينهــا ،عندمــا كنت اســير بالقرب
مــن الشــارع على جانــب الرصيف المســتغل من قبل احد
ســكان المنطقة ،الذي أ�راد أ�ن يحصل على قوت يومه من

كشــك صغيــر وبعــض أالراكيــل المنتشــرة علــى الرصيــف
طوال وعرضا ،متناســيا كمية الضــرر الالحق بالمواطن اوال
وبالرصيــف العــام ثانيــا ،حيث انتشــار النفايــات وفضالت
االطعمة واعقاب السكائر ومعسل االراكيل المحترق».
امــا الموظفــة فــي وزارة التخطيــط انعــام العبيــدي (51
عامــا) ،فقــد ســقطت ارضا علــى كـتفهــا االيمن وهــي تخرج
مــن منزلهــا لتلتحــق بخــط الدائــرة وتضيــف »:ال رقيــب
وال حســيب ،والــكل اصبــح يتجــاوز علــى المــال العــام من
اصحــاب المنــازل الــى ممتلكــي البســطيات ،فجميعهــم
يفترشــون االرصفة ،صاحــب المنزل الذي ضاق بيته عليه
اخــرج ســلما حديديا على رصيف الدولة الملتصق بســياج
منزله الى الطابق الثاني ،وقام بتوسعة مساحة منزله على
حساب راحة المارة بالسير».

رغيف الخبز
لم يتمكن الطفل باســم الزبيدي من منطقة الطوبجي من
ايصــال رغيــف الخبز ،ألهله بعد ان خطفــه الموت بحادثة
دهــس مــن قبل ســيارة اجــرة من نــوع «ســايبا» ،والده هو
االخــر لــم يجــد رصيفــا مخصصا للمــارة ،يســير عليه ليصل
ٔبامان الى منزله.
والد الطفل باســم لعن الساعة واليوم الذي ارسل صغيره
ليعينــه بتوفيــر متطلبــات أ�ســرته ،ويجهزهــم بالرغيف فهو
يقــول »:كان المخبــز قريبــا مــن المنــزل ،لــم يكــن ظني ان
ـال مــن الرصيــف ،بعــد ان اســتغل مــن قبــل
الشــارع خـ ٍ
البيــوت المجــاورة النشــاء مرائــب لســياراتهم او حدائــق
عشــوائية تخصهــم» ،مبينــا «فوضــى فــي التخطيــط والبناء

والعشــوائيات دمــرت الطرقات وشــوهت منظر الشــوارع،
فســياج هنا وحديد هناك وخردة لقطع الغيارات في ذلك
الركن ،متى تنهي أ�مانة بغداد تلك المهزلة؟».
غلق ومنع
ســمير رحيــم شــهيب مديــر عــام بلديــة الكــرادة ،اكــد أ�ن
هنالــك قانونــا يــردع المتجاوزيــن علــى االرصفــة ،حيــث
قــال« :بموجــب القــرار المرقم  296لســنة  1990أ�عطيت
صالحية للســيد امين بغــداد والمحافظيــن والقائممقامين
ومديــري النواحــي ،كال ضمــن اختصاصــه ،صالحيــة فرض
الغرامــة علــى كل مــن يتســبب فــي تشــويه الســاحات او
الطرق العامة او مضايقة المرور فيها او على أ�رصفتها ،أب�ي
طريقــة كانــت ،فضال عن الصالحيــة الخاصة بغلق المحل
الذي سبب هذا التجاوز ولمدة ال تزيد على « »30يوما».
واشــار شهيب الى» ان دوائرنا البلدية وبالتعاون مع دائرة
الحراســات واالمــن في أ�مانــة بغداد ،ال تســمح بالمخالفات
البنائيــة ،وتقــوم بفــرض غرامــات علــى تلــك المخالفات ،ال
ون�مل من مواطنينا
ســيما عند اجراء التصرفات العقارية؛ أ
التعــاون مــع جهــود امانــة بغــداد مــن اجــل مدينــة انظــف
واجمل».
يذكر أ�ن امانة بغداد كانت قد اعلنت عبر موقعها الرســمي
وبتواريخ مختلفة ،ازالة مجموعة من التجاوزات في شــرق
وغــرب العاصمــة بغــداد ،أو�كــدت االمانــة أ�نهــا متواصلــة
فــي حمالتهــا إلزالــة التجــاوزات الحاصلــة علــى االرصفــة
والشوارع والساحات واالمالك العامة للحفاظ على نظافة
وجمالية المدينة.
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أول تعليق من زيدان بعد إعالن خصم ريال مدريد في دوري االبطال
دار السالم /وكاالت
علــق المديــر الفنــي للفريــق
أالول لكــرة القــدم بنــادي لاير
مدريــد ،زين الدين زيدان ،على
نتيجــة القرعة التي كشــفت عن
الخصم الذي سيواجهه الملكي
فــي دور الـ 16من بطولة دوري
أ�بطــال أ�وروبــا .وتحــدث زيــدان
باقتضــاب عــن مواجهــة أ�تاالنتــا

فــي مؤتمــره الصحفــي لمبــاراة
الغــد أ�مــام أ�تلتيــك بلبــاو فــي
بطولة الدوري إالسباني ،وقال:
"لدينا الكـثير من االحترام لهذا
الفريق".
وتابــع" :ولكــن هــذه المواجهــة
ســتكون فــي شــهر شــباط
المقبــل ،وعندها سـ أـ�تحدث عن
تلك المباراة".

نجم العراق يتصدر قائمة هدافي
التصفيات اآلسيوية بكرة السلة

دار السالم /متابعة
اعلــن االتحاد الدولي بكرة الســلة "فيبــا" ،عن قائمة هدافي
لك�س آ�سيا  .2021وتصدر القائمة نجم
التصفيات المؤهلة أ
المنتخــب الوطنــي العراقي ديماريــو ميافيلد القائمة برصيد
 94نقطــة ،حصدهــا خــال اربــع مباريات .ويتفــوق مايفيلد
عن اقرب منافسيه ،اللبناني وائل عرقجي بفارق  18نقطة.

مالحظات سلبية على مباريات
دوري بالدرجة االولى بكرة القدم
دار السالم /بغداد
اعلنــت الهيئــة التطبيعيــة لالتحــاد
العراقــي بكــرة القــدم ،عــن تســجيل
مالحظــات ســلبية لمباريــات دوري
الدرجة االولى.
أو�شـ َـار رئيــس لجنة المســابقات ،حيدر

ـدد مــن المالحظــات
عوفــي ،الــى عـ ٍ
الســلبية التي وردت في تقارير مشــرفي
وت�ثيرهــا علــى العمــل،
المباريــات ،أ
بضرورة تجاوزها في الجوالت
وطالبهم
ِ
المقبلــة ،وتطبيــق التعليمــات إلظهــار
المباريات أب�فضل صورة.

ادارة الحدود تعلن تمسكها بمظفر جبار

دار السالم /بغداد
عقــدت الهيئــة إالداريــة لنــادي الحــدود

الرياضــي اجتماعـ ًـا مهمـ ًـا لمناقشــة عــدد
من االمور التي تخص مستقبل النادي.

وتم اســتضافة المــاك التدريبــي لفريق
كــرة القــدم للوقــوف على اســباب تراجع
نتائج الفريــق ومعالجة مكامن الضعف
والخلل المشــخصة من االدارة والمالك
الفني ،والتعاون المشترك بين الطرفين
لتجاوزهــا بمــا يخــدم مســيرة الفريق في
دوري الكــرة الممتــاز .وشــددت االدارة
ـد� الثــواب والعقاب مع
انهــا ســتنتهج مبـ أ
جميع عناصر الفريق بما يضمن تحســن
نتائــج الفريــق فــي الجــوالت المقبلــة ..
مؤكدة تمســكها بخدمــات مدرب الفريق
ٍ
الكابتن مظفر جبار .

السماوة يعلن عن مدربه الجديد

دار السالم /بغداد
أ�علــن نادي الســماوة الرياضي،
عــن مــدرب فريقــه الكــروي
الجديــد .وكان النــادي قــد
دخــل في مفاوضــات مع مدربه
الســابق ســمير كاظــم ،لكــن
االخير اعتذر عن العودة .وذكر

نــادي الســماوة فــي بيــان ان
إ�دارة الســماوة ُتعيــن الكابتــن
مدربا لفريق كرة
شــاكر محمود ً
مضيفا ان
القدم بشكل رسمي،
ً
محمود ســيصل مدينة السماوة
يــوم ٍغد الثالثاء لقيادة فرســان
البادية.

نتائج مباريات الجولة الثامنة
لدوري الكرة الممتاز
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مزارعو غزة يفتتحون موسم الفراولة (صور)
افتتــح المزارعــون فــي قطــاع غــزة ،خــال أاليــام القليلــة الماضية ،موســم (الدونم أ�لف متر مربع).
أو�ضــاف أ�ن إ�نتــاج قطاع غزة ،مــن الفراولة لهذا العام قد يصل إ�لى 7200
قطف ثمار "الفراولة".
طن ،حسب ما نقلت عنه الوكالة التركية.
وتتركز زراعة الفراولة في بلدة بيت الهيا ،شمال القطاع.
ـد� المزارعــون بقطــف الثمــار ،بغــرض تصديرهــا للســوق المحليــة فــي
وبـ أ
ـد�وا بتســويق محصولهــم هــذا العــام ،مــع بدايــة
القطاع ،وكذلك إ�لى أ�سواق الضفة الغربية.
أو�ضــاف أ�ن "المزارعيــن بـ أ
وقال المزارع أ�كرم أ�بو خوصة إ�نه يتوقع أ�ن يشــهد الموســم الحالي "زيادة الشهر الجاري ،في أ�سواق مدن الضفة الغربية ،وقطاع غزة".
في إالنتاج الســيما في ظل زيادة مســاحة أالراضي المزروعة" ،وفق وكالة وذكــر البســيوني أ�ن الــوزارة أ"�عــدت خطة تســويقية ،تســتهدف من خاللها
عــددا مــن أالســواق الخارجيــة (لم يوضحهــا) ،لتصديــر الفراولــة ،ولضمان
أ�نباء أالناضول التركية.
أو�وضح أ�ن المزارعين يهتمون بزراعة الفراولة كونها من المنتجات الغزية نجاح الموسم بشكل كامل".
ولفــت إ�لــى أ�ن هنــاك عــددا مــن المخاطــر ،التي تواجــه محصــول الفراولة،
القليلة ،التي يسمح االحتالل إالسرائيلي بتصديرها خارج القطاع.
أو�شــار أ�بــو خوصــة إ�لــى أ�ن "جائحة كورونا تؤثر على عملهم في هذه الســنة ،أ�همهــا االحتــال الــذي يتحكــم بالمعابر وكميــات التصديــر ،إ�ضافة لجائحة
وت�ثيرها على السوق من حيث ضعف القوة الشرائية للسكان.
كبيرا ،السيما مع زيادة إالغالق وضعف التسويق".
كورونا أ
وتشكل ً
تحديا ً
وذكــر أ�ن محصــول الفراولــة "يحتــاج لتكاليف كبيــرة ،أو�يد عاملــة ،وعناية
فائقة ،لذلك إف�ن أ�ي عامل خارجي مفاجئ ،ممكن أ�ن يشــكل لهم خســارة
كبيرة".
ودعا أ�بو خوصة وزارة الزراعة الفلسطينية ،إ�لى ضرورة العمل على "توفير
أ�ســواق إ�ضافيــة لتصديــر محصــول الفراولــة إ�ليهــا ،لتفــادي أ�ي كســاد فــي
إالنتاج أ�و خسائر قد يتعرض لها المزارعون".
بــدوره ،قــال الناطــق باســم وزارة الزراعــة أ�دهــم البســيوني إ�ن مســاحة
أالراضــي المزروعــة بالفراولــة في هذا العام ،تصــل إ�لى حوالي  2400دونم

