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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

العــراق بحاجــة الــى  ١٣٠تريليــون دينــار
إلنجاز المشاريع المتوقفة بالمحافظات

دار السالم /بغداد

قــدرت ســكرتارية الهيئــة العليــا للتنســيق بيــن المحافظــات،
االربعــاء ،احتيــاج المشــاريع المتلكـئــة والمتوقفــة فــي المحافظــات
الــى  130تريليــون دينــار إلنجازهــا .وقــال رئيس الســكرتارية كاظم
الســهالني ،فــي حديــث صحفي إن عدد المشــاريع فــي عموم العراق
يبلــغ  6225مشــروعا ،بيــن مشــاريع اتحاديــة تنفــذ مــن الــوزارات

واخــرى تقــع ضمــن تنميــة أالقاليم وتنفذ مــن الحكومــات المحلية،
مضيفـ ًـا ان جميــع هــذه المشــاريع تبلــغ نســب االنجاز فيهــا اقل من
 80بالمئة ،وهناك ما يقارب  750مشروعا منها نسب انجازها اقل
مــن  20بالمئة.واكــد ،انــه ســينجز خــال هــذا العام عــدد غير قليل
مــن المشــاريع فــي جميــع المحافظــات ،فضـ ًـا عــن وجود دراســات
تجري االن لوضع معالجات شاملة للمشاريع المتلكـئة والمتوقفة،

كونهــا تحتــاج الــى ما يقــارب  130تريليــون دينار لتغطيــة تمويلها،
موضحا أ�ن هذا المبلغ كبير جدا.واشار السهالني ،الى ان الحكومة
ً
تــدرس االن مجموعــة مقترحــات ألخذهــا بنظر االعتبار فــي الموازنة
المقبلــة بخصــوص تلــك المشــاريع ،مبينــا ان ســوء ادارة وتراكمات
كـثيرة على مدى الســنوات الســابقة انتجت حالة االهمال والفوضى
في اقامة المشاريع التي تحتاجها المحافظات.

اال

فت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

من جديد ،يعود مشهد االحتجاج والعنف ،ومنظر
المصادمــات المؤلــم ،ودمــاء الشــباب التــي تســيل
علــى أ�رض العــراق لتــروى مــن جديــد ،علــى أ�مــل
تحقق المستقبل المنشود ،واالصالح المنتظر.
والحقيقــة أ�ن ثمــة ســؤال مهــم قــد يغيــب ويضيع في
لجــة أالحــداث ،وهــو :لمــاذا تتكــرر االحتجاجــات؟
وعالم يغضب الشعب من جديد؟
ان الــكالم الجميــل عــن حــق التظاهــر ،وحريــة
الـ أـر�ي ،تنســفه صــورة واحــدة مــن مظاهــرات يــوم

لماذا تتكرر االحتجاجات؟!
 ،5 /25وحتــى بعــد أ�ن تهـ ًـدا وتيــرة االحتجــاج ـ
أو�غلــب ذلــك بالحديد والنار ـ يبقى الحال على ما هو
عليــه ،وينســى المســؤولون أ�ن الحاجــة والمطالــب
عامال يذكــي جذوة
التــي رفعــت ولــم تتحقــق ســتبقى ً
الغضب ،أو�ن دماء أالبرياء منذ  2003وليس فقط
منــذ تشــرين ،تعمــق الهــوة وتزيــد الفجــوة ،في ظل
اتساع أ�زماتنا دون حلول نهائية.
ان دولــة المواطنــة المنشــودة ال يؤسســها الســاح،
وال تصوغهــا لغــة العنــف ،بــل هي مشــروع الحوار،

والتــداول الســلمي ،والديمقراطيــة الحقيقيــة،
وتكاتــف الجهــود ،واســتيعاب كل الطاقــات
والتوجهــات ،مــا لــم تتقاطــع مــع ثوابتنــا الوطنيــة
والشرعية.
ان عراقنــا هــو عــراق الجميــع ،ومــن حــق كل فــرد
فيــه أ�ن يرفــع صوتــه مطالبـ ًـا بحقوقــه ،وليــس ألحــد
أ�ن يمنعــه ،فضـ ًـا عــن ان ذلــك الســلوك لــن يكــون
مؤقتا،
ناجعا
سكوتا ً
بدا ،فهو لن يحقق إال ً
وناجحا أ� ً
ً
ً
ظاهريا ما يلبث ان يعود من جديد.
وسكونا
ً
ً

لذلك كله ،نخاطب الحكومة العراقية ،والرائسات
الثــاث ،وكل الفاعليــن ،إلــى ضــرورة التعامــل
بحكمــة مــع احتجاجــات أ�بنــاء شــعبنا ،واالســتماع
لهــم ،وحمايتهــم مــن كل المخربيــن ،فهــم بنــاة
المستقبل ،وهم أ�مل العراق .
ال بد ان نؤســس للعراق المنشــود ســوية ،وننطلق ـ
دون تردد ـ من ساحة التحرير لنبني ونعمر وطننا،
وال ننسى أ�ن الكل فيه الخير ،فلنمد لهم يد الخير.
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االنسحابات من انتخابات تشرين ..خطوة
تكتيكية أم إجراء واقعي؟
دار السالم /بغداد
احتــدم الحــراك االنتخابــي مــع قــرب اقتراع تشــرين
أالول /أ�كـتوبــر ،فــي ظــل أ�جــواء تنافــس محمــوم،
وت�ســيس ائتالفــات انتخابيــة ،لبعــض القــوى ،فيمــا
أ
مثلت االنســحابات المتتالية لعدد من أالحزاب أ�حد
أ�برز مظاهر هذا الحراك ،وسط تساؤالت عن الهدف
الحقيقــي مــن هــذا االنســحاب ،وفيمــا إ�ذا كان خطوة
واقعيا في ظل الظروف الحالية.
جراء
ً
تكـتيكية ،أ�م إ� ً
أو�علنــت أ�ربعــة تيــارات منبثقــة مــن ســاحات
االحتجاج ،االنســحاب مبكرا من السباق االنتخابي،
وهــي “الوعد العراقــي” ،و”البيت الوطني” ،و”حركة
نــازل آ�خذ حقــي الديمقراطية” ،و”البيــت العراقي”،
فيما عزت قرارها إ�لى “غياب البيئة آالمنة”.
كمــا أ�علــن الحــزب الشــيوعي تعليــق مشــاركـته فــي
االنتخابات.
وشــهد العــراق خــال الشــهر الحالــي ،عمليــة اغتيال
أب�ســلحة كاتمــة ضــد الناشــط فــي التظاهــرات إ�يهــاب
الوزنــي في محافظة كربــاء ،وهو مان حفز مطالبات
مقاطعــة االنتخابــات ،واتخذت تلــك أالحزاب قرارها
النهائي على إ�ثر تلك الحادثة.
قبــل ذلك ،أ�علــن حزب “تيار المرحلــة” المقرب من
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي االنسحاب
رســميا مــن ســباق االنتخابــات البرلمانيــة المبكــرة،
حيــث كشــفت مصــادر مقربــة مــن الكاظمــي أ�نــه لــن
يشــارك فــي االنتخابــات ،ولن يشــارك أ�ي من أ�عضاء
فريقــه والمقربيــن منــه تحــت أ�ي مســمى أ�و عنــوان
أ�و حــزب ،ولــن يدعمــوا أ�ي حــزب أ�و طــرف أ�و جهــة
سياسية على حساب أالحزاب أالخرى.
غياب البيئة آالمنة
ومــن المقــرر إ�جــراء االنتخابــات البرلمانيــة المقبلــة
فــي العاشــر مــن أ�كـتوبــر /تشــرين أالول المقبــل،
وهــي خامــس انتخابــات تشــريعية للعراق منــذ الغزو
أالميركــي للبــاد عــام ُ ،2003ويعـ َّـول على أ�ن تشــهد
االنتخابــات المقبلــة حلحلــة مــن حالــة االنغــاق
السياســي الــذي تمـ ّـر بــه البــاد ،نتيجــة تراكمــات
المحاصصــة الطائفيــة واتســاع رقعة الفســاد وزيادة
نقمة الشارع العراقي.
وقال مهند المشــهداني ،عضو حركــة الوعد العراقي،
إ�ن “قرار االنســحاب جاء بســبب غياب البيئة آالمنة
لالنتخابــات ،وال يمكــن لنــا المشــاركة فــي مثــل تلك
أالجــواء ،حيــث الصــوت أالعلــى لمــن يملــك المــال
والســلطة والســاح والمجموعــات المســلحة ،لذلــك
فـ إـ�ن طريــق التغييــر ال يعتمــد علــى االنتخابات فقط،
بــل هو مســار متكامل ،علينا اعتمــاده بكامله ،وعدم
النظر فقط إ�لى يوم االقتراع”.
أو�ضــاف المشــهداني ،أ�ن “قــرار الحــركات أالخــرى،
بريائ،
خاصــة تلك التي انبثقت من التظاهرات ،كان ً
وليــس هناك أ�هــداف خفية كما يتحــدث البعض ،بل

نهائيا،
قرارا ً
االنســحاب أ�و تعليق المشاركة ســيكون ً
لحين إ�حســاس تلك أالحزاب ،بتحسن الوضع العام
فــي البــاد ،و إ�مكانيــة المنافســة فــي االنتخابــات،
وتساوي فرص الفوز ،عندها يمكن المشاركة”.
مــن جانبــه ،قــال رئيــس كـتلــة “ إ�رادة” ،البرلمانيــة،
ّ
ـابقا
النائــب حســين عــرب ،إ�ن “االتفــاق المبــرم سـ ً
مــع الكاظمــي ،هــو الســبب وراء إ�بعــاده عن الســباق
االنتخابي”.
وقبيل تســلم الكاظمي رائســة الوزراء ،في مايو /أ�يار
 ،2020اعترضــت عليــه القــوى السياســية الكبيــرة
(القــوى الشــيعية) ،ولــم تقــدم الدعم لــه إ�ال بعد ّعدة
شــروط ،منهــا أ�ال يخــوض االنتخابــات ،أو�ال يدعــم أ�ي
كـتلة تشارك فيها ،وهو ما ِقبل به الكاظمي.
أو�وضــح عــرب ،فــي تصريــح صحفــي ،أ� ّن “المشــاركة
باالنتخابات منوطة بالحزب والكيان السياســي ،أو�ن
ـميا في
هناك عشــرات أالحزاب التي تم تســجيلها رسـ ً
البــاد ،لكــن ليــس بالضــرورة أ�ن كل تلــك أالحــزاب
ستشــارك فــي االنتخابــات”ّ ،
مبي ًنا أ�ن “تيــار المرحلة
الــذي عـ ّـد مدعومـ ًـا مــن قبــل الكاظمــي ،أ�صبــح اليوم
خارج التنافس االنتخابي”.
انسحابات تكـتيكية
فــي المقابــل ،أر�ى الباحــث فــي الشـ أـ�ن السياســي
العراقي نجم المشــهداني أ�ن “االنســحاب ســيكون له
أ�ثــر إ�عالمــي ،دون ضغط حقيقــي على أ�رض الواقع ما
لم ُيتخذ القرار الدولي إب�فشال االنتخابات ،وهو ما ال

يبدو إ�لى يومنا هذا”.
أو�وضــح المشــهداني أ�ن “تشــرين وثورتهــا تحولــت
منــذ مــدة إ�لــى ورقــة ضغــط ،وهــي أ�قــرب إ�لــى النــار
التــي يحركهــا الكـثيــر ولكــن وقودها أ�بنــاء البلد ،أو�ن
موازيــن القــوى غير متكافئة كما نــرى ،وال أت�ثير كبير
مع هزالة الدور الذي يقوم به الكاظمي تجاه الملفات
المختلفــة” ،الفتـ ًـا خــال تصريــح صحفــي ،إ�لــى أ�ن
“الحــداث أالخيــرة أ�وجدت حالة ترقب لما ســتؤول
أ
إ�ليه ،ومدى أت�ثيرها على مســتقبل االنتخابات ،ولكن
إ�جــراء االنتخابات خيار دولي وال تراجع فيه ،و إ�عادة
ترتيب المشهد العراقي ضرورة”.
ويــرى مراقبــون ،أ�ن تلــك االنســحابات فــي بعضهــا
تكـتيكيــة ،ولهــا أ�هــداف خفيــة ،وهــي تتعامــل مــع
الوضع السياســي بواقعية ،فعلى ســبيل يدور حديث
فــي أالوســاط السياســية العراقية عن اتفاق سياســي
بيــن رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي،
وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،إلعادة تســمية
أالول رئيســا للحكومــة المقبلــة بواليــة ثانيــة ،وذلــك
بتنسيق مع قوى أو�حزاب سياسية ُسنية وكردية.
االتفــاق السياســي – وفــق المتــداول – يقضــي
بانســحاب الكاظمــي مــن االنتخابــات ،مقابــل منحــه
واليــة ثانيــة ،ويدعــم هــذا التوجــه رئيــس الــوزراء
أالســبق حيــدر العبــادي ،وزعيــم تيــار الحكمــة عمار
الحكيــم ،ورئيس البرلمان محمد الحلبوســي ،وزعيم
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني مســعود البارزاني.

وتطــرح تلــك أالنبــاء تســاؤالت عن طبيعــة تحركات
الكـتــل السياســية ،واختــاف أ�هدافهــا عــن خطابهــا
السياســي ،خاصــة أو�ن كـثيـ ًـرا منهــا ســيحصل علــى
مناصــب سياســية في الحكومــات المقبلــة ،على رغم
ـابقا مع عدد
اعالنه معارضته للحكومة كما حصل سـ ً
من أالحزاب.
ال بد من حصة في الحكومة
لكــن آ�خريــن ،يــرون أ�ن أ�غلــب االنســحابات جــاءت
وفــق رؤيــة واضحــة ،بعــدم المضــي فــي المنافســة
االنتخابيــة ،بســبب التبايــن الحاصــل بيــن القــوى
السياســية المتنفــذة ،وتلــك الناشــئة ،التــي ربمــا ال
تحصل على فرص متكافئة.
فــي هــذا الســياق ،يــرى المحلــل السياســي ،وائــل
الشــمري ،أ�ن أ“�غلــب أالحــزاب السياســية ،أ�نشــئت
للحصــول علــى حصــة مــن الكعكــة الحكوميــة ،فهــي
ســتحصل بطريقــة أ�و أب�خــرى ،لكــن ذلــك يكشــف
عــن حقيقــة القائميــن علــى تلــك أالحــزاب وتضــارب
خطابهم السياسي”.
أو�ضاف الشــمري :أ�ن “الساحة السياسية في العراق
يشــوبها الكـثيــر مــن أالخطــاء فــي العمــل ،حيــث أ�ن
أ�غلــب أالحــزاب ناشــئة ،وبعضهــا أ�نشــئ دون رؤيــة
أ�و فكر ،بل يســعى إ�لى المشــاركة في الســلطة ،دون
تحقيــق متطلبــات تلــك المشــاركة ،وهــو مــا يحتــم
عليهم إ�عادة النظر في وضعهم السياسي ،قبل قدوم
االنتخابات”.
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محطة األبحاث والتجارب الزراعية..
مصدر للغذاء والدخل القومي

دار السالم /المثنى /متابعة
تنشــط محطة أالبحاث والتجــارب الزراعية أالولى،
احــدى الوحــدات التابعة لكليــة الزراعة في جامعة
المثنــى ،بشــكل فاعل فــي مجالي إالنتــاج الحيواني
والنباتي؛ ففي الوقت الذي تحقق فيه هذه المحطة
تقدمـ ًـا ملحوظـ ًـا علــى صعيــد إالنتــاج الحيوانــي
والنباتي ،كما هو الحال في إ�نشاء عدد من الحظائر
والغنــام ،وحظائــر
لتربيــة النعــام إ
والبــل والماعــز أ
أ�خــرى لتربيــة أ�نــواع مــن الطيــور البريــة والمائيــة،
إ�ضافــة إ�لــى أ�ربــع بحيــرات لتربيــة أالســماك ،إف�نهــا
تنشــط أ�يضـ ًـا فــي المجــال العلمــي والبحثــي مــن
خالل تهيئة القاعات والمختبرات الدراســية لطلبة
الدراسة أالولية والدراسات العليا.
حيوانات وطيور أو�سماك
أو�وضــح عميــد كليــة الزراعــة بجامعــة المثنــى،
أ�.م.د حيــدر حميــد بــاو فــي حديثــه أ�ن «محطــة
أالبحــاث والتجــارب الزراعيــة أالولــى ،هــي عبــارة
عــن قاعــات ومختبــرات لطلبــة الدراســات أالوليــة
(البكالوريوس)،وحظائــر ألنــواع الحيوانــات»،
مضيفـ ًـا "ينقســم نشــاط هــذه المحطة إ�لى قســمين،
بالنتــاج الحيوانــي ،بينمــا يختص
أ�حدهمــا يختــص إ
فالنتــاج الحيوانــي،
بالنتــاج النباتــي؛ إ
آالخــر إ
ويت�لــف مــن حقليــن،
وهــو أالكـثــر فاعليــة ،أ
أ�حدهمــا لتجــارب طلبــة الدراســات العليــا (درجــة

والبــل،
الماجســتير) ،والثانــي ،لحظائــر النعــام ،إ
والماعــز و أالغنــام ،وحظائــر ألنــواع الطيــور البرية
والمائيــة كـ ـ ( الديــك الرومــي ،أالوز الصينــي ،أالوز
والوز المصري) ،إ�ضافة إ�لى أ�ربع بحيرات
العراقــي أ
للسماك.
أ
ّ
وبيــن حميــد أ«�مــا فــي الوضــع االقتصــادي الحالــي
فكانــت لنــا وقفــة مــع تعظيــم مــوارد ونشــاطات
الكليــة مــن خــال تهيئــة و إ�عــادة العمــل بالبيــوت
البالســتيكية وزراعــة محاصيل الخيــار والباذنجان
والطماطــم وزراعــة محاصيــل صيفيــة مؤخــرا مثــل
بالضافــة الــى إ�نشــاء
الباميــا والفلفــل والباقــاء ،إ
بســتان يختــص بثمــار أ�شــجار التيــن ويضــم 150
شجرة من أالنواع والسالالت الفاخرة».
استفادة َّ
علمية
ولفــت إ�لــى أ�ن «الغايــة مــن الفعاليات والنشــاطات
إالنتاجيــة فــي هذه المحطــة ،هي تعليميــة وبحثية،
وتهــدف ايضــا إ�لــى إ�جــراء البحــوث مــن قبــل طلبــة
الدراســة أالوليــة وكذلــك طلبة الدراســات العليا»،
بالســواق
ـيرا إ�لــى أ�نــه «ليســت لمحطتنا عالقة أ
مشـ ً
المحليــة ،إ�ال أ�ن الفائــض منها يتــم إ�عالنه بالمزايدة
العلنيــة عــن طريــق لجنــة مختصــة مــن جامعــة
منوها أب�نه "يتم تســليم واردات البيع إ�لى
المثنى"ً ،
كلية الزراعة التي بدورها تســلمها لصندوق التعليم
العالي في الجامعة».

ال نسعى لالكـتفاء الذاتي!
ـميا لمؤسســة
مؤكــدا «نحن محطة أ�بحاث تابعة رسـ ً
حكوميــة ،ومدعومــة مــن الجامعــة ،ولســنا محطــة
ـيرا
إ�نتاجيــة تســعى لتحقيــق االكـتفــاء الذاتي» ،مشـ ً
إ�لــى «وجود تعــاون وثيق بين كليــة الزراعة ،ممثلة
بمحطتنــا ،وبعــض الدوائــر الرســمية المعنيــة فــي
المحافظــة ،كمــا هــو الحــال فــي مديريــة الزراعــة
والرشــاد الزراعي ،والجمعيــات الفالحية من أ�جل
إ
إ�قامة ورش عمل في المحطة».
أو�فــاد عميــد الكليــة «تــم أت�هيــل احواض أالســماك
في المحطة الســتقبال  2000اصبعية اســماك من
نوع الكارب ،وكذلك قاعات الدواجن التي شــهدت
إ�دخال وجبة من أ�فراخ الفروج الالحم».
وختــم «علــى الرغــم مــن كــون موقــع محطتنــا فــي
منطقــة أ(�م العك ــف) ،التابعة لناحيــة المجد ()20
كــم ،خــارج حــدود مدينــة الســماوة ،إ�ال أ�نهــا تنعــم
أب�مــن جيــد ،ومؤمنة من قبــل موظفين في الجامعة
يعملون كعناصر أ�من خاصين بالمحطة».
َّ
الحيوانية
تنمية الثروة
تحتــل محافظــة المثنــى مكانــة مميــزة بثروتهــا
الحيوانية في عموم العراق ،بســبب اتساع مساحة
بواديهــا الصالحــة للرعــي ووجــود اعــداد كبيرة من
الســكان (البــدو الرحل) الذين اعتــادوا على العمل
في هذه المهن ذات الصلة باالغنام والمواشي طيلة

عقود من الزمن.
وكمــا هــو معلــوم ،فالثــروة الحيوانيــة تعــد بمثابــة
الحجر أالساس الذي يقوم عليه االقتصاد في أ�غلب
دول العالــم ،اذ تســتخدم الحيوانــات فــي جميــع
المجــاالت كالزراعــة والصناعــة والتجــارة ،وللثــروة
الحيوانيــة أ�هميــة كبيــرة بالنســبة القتصــاد الــدول
وحيــاة إالنســان ،فهــي مصــدر رئيــس مــن مصــادر
الغــذاء والطاقــة وهي أ�من قومي للبلــدان ،فبجانب
واللبان
ـدرا للغذاء من اللحوم الحمــراء أ
كونهــا مصـ ً
والجبــان أب�نواعها ،إف�ن الثــروة الحيوانية
والبيــض أ
تدخل في مجال الصناعة ،اذ تســتخدم جلودها في
تصنيــع أالحذيــة والحقائــب وبعض قطــع المالبس
والحزمــة ،فضـ ًـا عــن الصــوف الــذي
والمحافــظ أ
يدخــل فــي العديــد مــن المصنوعات والمنســوجات
واللبســة ،كمــا انهــا مصدر مهم من مصــادر الدخل
أ
القومــي ،ســواء تــم بيعهــا أ�و التجــارة فيهــا أ�و فــي
لحومهــا أ�و المــوارد أالخــرى كالجلــود والصــوف
والزيوت وااللبان الخ.
وتسعى وزارتا الزراعة والصناعة وجهات أ�خرى الى
للفــادة منهــا فــي
تنميــة هــذه الثــروات واســتدامتها إ
تنويــع االقتصــاد العراقــي أالحادي واالســتفادة من
المــوارد التــي تدرهــا الثروة الحيوانية والتي تشــغل
عشرات آ�الف أاليدي العاملة.
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تقليل الروتين واإلسراع بإنجاز المعامالت
مرور أربيل ..الواقع والمشكالت

دار السالم /أ�ربيل /متابعة
طرق مبسطة
فاضــل حاجــي المتحــدث الرســمي باســم مديريــة مــرور اربيــل اوضح
ـابقا كان يــؤدي الــى أت�خيــر المواطــن ،فــكان تجديــد
أ�ن {الروتيــن سـ ً
الســنوية فقط يصل الى اســبوع ،ولكن من خالل التفكير المســتمر
فــي خدمة المواطن واالجتماعات المســتمرة مــن قبل الجهات العليا
مــن وزارة الداخليــة ومديريــة مــرور اربيــل ،تــم ايجاد طرق مبســطة
لتسهيل معامالت المواطنين{
مضيفا {ســابقا عندما كان يراجع المواطن مثال لتجديد الســنوية كان
ً
يمر على اكـثر من  20نافذة ،لكن حاليا  3نوافذ فقط ،وهي متالصقة
ومتجــاورة ،وتنتهــي معاملتــه فــي النافــذة االخيــرة ،اذ يقــوم بتســليم
تسجيال
معاملته وخالل ســاعة يتســلم الســنوية الجديدة ،ســواء كان
ً
ـدا ،فالتفكيــر في تقليــل الروتين
ألول مــرة او تحويــل ملكيــة او تجديـ ً
ليس بالشيء الصعب{
 60دمغة
وفــي بدايــة الخطوات قمنــا بجلب ملف كامل ،وقــال المدير :انظروا
كــم دمغــة او توقيعــا فــي هــذا الملــف او المعاملــة ،فالحظنــا وجــود
حوالــي  60دمغــة او توقيعــا ،خــال فتــرة اســبوع ،هــذا مــا اوضحــه
حاجي واردف {لذلك قال المدير اريد أ�ن تفكروا في تقليل هذا العدد
مــن  60الــى  40كـتجربــة اولــى ،وفعال ومن خالل الدراســة والتفكير
والمتابعــة وجدنــا ان هنالك عــددا من الدمغــات او التواقيع الزائدة،
فقمنــا بتقليــل الروتيــن ،وبعدهــا كررنا المحاولة مرة اخــرى وقللناها
الى  30دمغة ،وفي المرحلة االخيرة وصلنا الى اربعة تواقيع وتنتهي
معاملــة المواطن باســرع واســهل طريقــة ،وحاليا نقــوم بالعمل على
النظــام االلمانــي وهــو قيد االنشــاء ،اذ انه نظام الكـترونــي واذا ما تم
االنتهــاء مــن هــذا النظام فان فيه خدمات مبســطة بشــكل كبير ومن
خــال هــذا النظــام يتمكــن المواطن مــن تحويل ملكية ســيارته وهو
جالس في بيته او حتى تجديد سنويته{
المسؤولية والمتابعة
وبيــن {بالنســبة لنــا عندمــا نقــوم بانجــاز معاملــة اي مواطــن ال نقــوم
بســؤاله ،مــن اي محافظــة يراجــع ،فمثــا المواطــن البصــراوي الذي
أي�تــي نقــوم بتســهيل امــوره ومعاملتــه اكـثــر الن هــذا المواطــن اوال
هــو قــادم مــن مــكان بعيد ،وثانيــا نحن نتعامــل معه كضيــف واكرام
الضيــف واجــب ،وثالثا ان هذا المواطن يخدم اقتصاد االقليم ونحن
نخدمــه اكـثــر ،وكل التســهيالت موجــودة وال توجــد اي عراقيــل ،امــا
بالنســبة للــوكاالت فهــذا ليــس ذنبنــا فالمواطــن الــذي أي�تــي الــى هنــا
ويشــتري ســيارة وال يقــوم بتحويل ملكيتها باســمه ،فقــط أي�خذ وكالة
فــي كاتــب العدل ،نحن لســنا مســؤولين عنــه ،ولكن عندمــا أي�تي الى
مديريــة مــرور اربيــل ويريــد تحويــل الســيارة باســمه ،فهنا يكــون كما
اقرانــه مــن المواطنيــن الســاكنين فــي االقليــم ،ســواء فــي اربيــل او
دهوك او السليمانية ،والمستمسكات المطلوبة هي البطاقة الوطنية
وبطاقــة الســكن ،وهي مــا نطلبه من جميع المواطنيــن ،ومن يمتلك
هــذه المستمســكات تتحــول العجلة باســمه وتســجل ملكية الســيارة
باســمه ،ولكــن عندمــا يشــتري المواطــن ســيارة من المعــرض ويقوم
باالتفــاق مــع الشــخص البائــع بــان يعمــل له وكالــة فقط لــدى كاتب
العدل فهذا نحن غير مسؤولين عنه{
شاشات الكـترونية

امــا المواطــن علي باســل فقــد تحدث لنا عــن آ�لية عمل دائــرة المرور
فــي اربيــل قائــا{ :هناك تســهيالت تقدمهــا مديرية المــرور العامة في
اربيــل ،والعمــل داخــل دائــرة المــرور يجــري بــكل سالســة ،اذ مــن
الممكــن أ�ن تقــوم باكمــال وانجــاز المعاملــة خــال ســاعتين او اقل،
ومــن خــال تجربتــي الشــخصية فقد قمت بشــراء ســيارة ووددت أ�ن
ارقمهــا ،وبالفعــل وبمــدة لــم تتجــاوز الســاعتين اتممــت كل مراحــل
ترقيــم الســيارة مــن دون اي ازدحامــات ،وكذلــك مــن دون الوقــوف
فــي طوابيــر االنتظار ،ففي الحقيقة يتم اعطاء صاحب المعاملة رقما
خاصــا ومــن بعدهــا يجلــس فــي اماكــن مخصصــة مــن حيــث التبريــد
والتدفئة ،ثم ينتظر الرقم االلكـتروني الخاص به من خالل شاشــات
الكـترونيــة مخصصــة لهذا الجانب ،وهو في الواقع شــيء جميل ومن
دون أ�ن تشعر بملل او ازدحام{
توفير أ�نظمة وشوارع حديثة
واضــاف المواطــن علــي باســل {وبمــا يتعلــق بشــوارع مدينــة اربيل،
فهــي معبــدة باحدث الطرق واالنظمة الحديثــة ،وال توجد ازدحامات
بســب تطبيــق االنظمــة المروريــة بحذافيرهــا ،اذ جهــزت اغلــب
الشوارع الرئيسة والتقاطعات بالرادارات وكاميرات مراقبة السرعة
والعالمات المرورية الحديثة والمتطورة{
الحد من الحوادث
واردف {ان مديريــة مــرور اربيــل وبالتعــاون مــع دوائــر البلديــة تقوم
بتحديث االستدارات والتقاطعات وذلك تالفيا لحدوث االزدحامات،
فضــا عــن وجــود كاميــرات مراقبــة الســرعة التــي تحد وتقلل بنســبة
كبيــرة مــن حصول الحوادث والتي من شـ أـ�نها تحديد القيادة بســرعة
معينة تم وضعها بضوابط آو�ليات مدروسة{
امــا عبــد الحميــد هشــام الذي يعمــل في تجارة الســيارات منذ ســنين
عديــدة فقــد تحــدث قائــا{ :فــي الحقيقة انا مــن اهالي بغداد واســكن
فــي اربيــل منــذ تســع ســنوات ،واعمــل فــي مجــال تجــارة الســيارات
فــي معــارض اربيــل فــي  100متــري ،اذ اتواصــل مــع الزبائــن الذيــن
أي�تــون الــى كردســتان وباالخــص الــى محافظــة اربيــل ،وفــي الســابق
كانــت االســعار ارخــص بكـثيــر مــن باقــي المحافظــات العراقيــة
العزيــزة ،واســتمر االقبــال علــى معارض اربيــل ،ولكن في الســنوات
االخيــرة تســاوت االســعار بيننــا وبيــن المحافظــات االخــرى وايضــا
اســتمر االقبال بكـثرة ،ومن خالل استفســاراتي واختالطي بالناس،
يقولــون ان التســهيالت المروريــة هــي التــي تدفعنــا الــى الشــراء مــن
محافظــات االقليــم ،فعندمــا نقــوم بشــراء ســيارة فحــص مؤقــت اي
التي تحمل لوحة الفحص المؤقت نقوم بتســجيل المركبة واســتالم
الســنوية باليــوم نفســه ،اذ مــن الممكــن أ�ن تحــول باســم اي شــخص
يحمل الجنســية العراقية ،ومرور اربيل في الحقيقة بتطور مســتمر،
ولهــذا نلتمــس من المواطن الرغبة في الشــراء المســتمر ،وكذلك من
خــال متابعاتــي وتجوالــي في مدينة اربيل الحظــت وجود العالمات
المروريــة وتطويــر الشــوارع وادامتهــا بشــكل مســتمر وايضــا وجــود
الفحص المروري السنوي الذي يجعل المركبات بامان ويحافظ على
سالمة اصحاب المركبات من الحوادث{
تالفي التزوير
نعــود لحاجــي ليبيــن أ�ن {المواطــن الذي يشــتري عجلة وفيهــا وكالة
مثال في المحافظات الوسطى والجنوبية ليس لدينا اي اشكال فيه،
فقــط االشــكالية عندمــا يكــون هنــاك شــك بالمستمســكات ،فعندئــذ

نكــون مضطريــن الــى طلــب صحــة صــدور او مــن خــال (لنــك) مــع
فنت�كــد اذا
بعــض المحافظــات الوســطى والجنوبيــة لكاتــب العــدل ،أ
كان المستمســك صــادرا عــن هــذه المديريــة او غيــر صــادر ،الن هــذا
يصــب فــي مصلحة المواطــن والحفاظ على حقه ،النــه اذا جلب مثال
وكالــة مــزورة فمن خالل هذه الوكالة المزورة يقوم بتحويل الســيارة
ويكــون ذلــك اجحافا بحق المالك ،ولهذا نحن أنت�كد من هذا الشــيء
فقــط ،امــا باقــي المعامــات فالتســهيالت موجــودة وبطــرق سلســة
وسهلة للغاية{
)بي دي اي(
وعــن نظــام العقوبات قال حاجي {لدينا نظــام الغرامات الفورية من
خالل جهاز يطلق عليه جهاز (بي دي اي) فيه خدمة جيدة ،فاحيانا
بعض السواق يرتكبون بعض المخالفات المرورية لجهلهم بالقانون،
وعندمــا نقــوم بتحريــر مخالفــة فمــن خالل هــذا الجهاز نقوم بارســال
رســالة نصيــة للســائق المخالــف علــى جوالــه نخبــره بانــه قــد ارتكب
مخالفة ،ونحدد له المكان والوقت الذي ارتكب فيه المخالفة ومبلغ
الغرامة ،وايضا في حال اشــتباهنا بان لوحة احدى الســيارات مزورة
علــى ســبيل المثال ،فمن خالل ادخال رقم الســيارة فــي هذا الجهاز
وهــو نظــام حاســوب متطور وفيه كل المعلومات ،نســتطيع وبشــكل
فــوري ايجــاد صاحب المركبة ورقمها وتحديد المخالفة وتحديد مبلغ
الغرامة{
نهاية الوساطة
واضــاف {قمنــا بوضع نظــام الكـتروني متطور جدا الجازات الســوق،
وهــذا النظــام هــو مــن يقــرر أ�ن هــذا الشــخص قــد تجــاوز كل مراحــل
االختبــار بنجــاح لمنحه اجازة ســوق ،وهذا النظــام يعتمد على كابل
حســاس مطبــق وموضوع في الســاحة المخصصة لالختبــار ،فعندما
تضغــط اطــارات الســيارة علــى هــذه الحساســات او تقــوم بتجاوزهــا،
يؤشــر لــدى الكومبيوتــر ان هذا الشــخص قد تجــاوز الحد المخصص،
وحتى في االشارات المرورية ايضا وكذلك ربط حزام االمان جميعها
ـابقا كان ال بــد
مرتبطــة بنظــام حاســوبي متطــور اثنــاء االختبــار ،وسـ ً
مــن ركــوب شــخص مخــول مــن المــرور بجانــب الشــخص الــذي يريد
أ�ن يجــري عمليــة االختبــار للحصــول علــى اجــازة ويرافقــه على طول
الطريــق ،امــا االن فــا يوجد هذا الشــيء ،فيدخل الشــخص المختبر
لوحــده لســاحة االختبــار والكومبيوتــر والكاميــرا همــا مــن يقومــان
بمراقبــة الشــخص ،ويحــددان نجــاح او رســوب الشــخص المختبــر،
بالت�كيد ،وهــذا النظام
والــذي يرغــب بالحصــول على اجــازة الســوق أ
قطع السبيل امام الوساطات ،اذ ان الكومبيوتر هو من يحدد نجاح
المختبر ،وكل هذه االنظمة الحاسوبية المتطورة والكاميرات هدفها
االول واالخيــر الحفــاظ علــى ارواح المواطنيــن وســامتهم وحمايــة
مركباتهم وممتلكاتهم}.
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تذبذب الكهرباء ينعش سوق
المولدات المنزلية

دار السالم /بغداد /متابعة
تنهمــر الوعــود والتطمينــات فــي كل عــام
بموسـ ٍـم صيفي مزدان بكهرباء منعشــة تلطف
أالجــواء الالهبــة ،ليجــد المواطــن نفســه أ�مــام
المشــكلة ذاتها ،وان ال مصداقية لتلك الوعود
علــى إالطــاق ،ألن أالعــذار جاهــزة كمــا جرت
العــادة ،فــا منــاص مــن الهــرب صــوب مولدة
الحــي او االســتعانة بمولــدات منزليــة صغيرة،
وال يــكاد يخلــو بيــت عراقــي مــن مبــردة تعمل
بالمــاء ،لكونهــا تتوافــق مــع (امبيــرات قليلــة)
توفرها مولدة السحب.
ووســط هــذه أالزمــة التــي تتكــرر كل عــام،
تنتعش تجارة أ�جهزة التبريد ومولدات الطاقة
التي كـتبت على العراقيين مزاولتها واقتناء ما
يتيسر منها ،في كل موسم حر قائظ.
كانــت لنــا هــذه الجولــة فــي أالســواق المحليــة
بمدينة السماوة ،لرصد أ�بعاد هذا الموضوع.
َّ
واقتصادية
رخيصة
منتظــر انــور صاحــب محــل لبيــع المبــردات
واجهــزة التبريــد ،قــال إ�ن المواطــن يقبل على
شــراء المبــردات اكـثــر مــن اجهــزة التكييــف
االخــرى (شــباكي ،جــداري ،صندوقــي) لعــدة
أ�ســباب ،لعل أ�همها غياب الكهرباء في موســم
الصيــف ،ولكــون المبــردات تعمــل أب�مبيريــة
قليلــة فهــي مناســبة ،فضــا عــن رخــص ثمنهــا
وتوفــر قطــع غيارها ممــا يجعلها خيــارا مفضال
لدى عامة الناس.
وحــول أالنــواع المتوفــرة ،أ�وضــح منتظــر انهــا
بالعشــرات ،لكــن أ�شــهرها إاليرانيــة الخفيفــة
الــوزن والمــزودة بـ(واتربمــب غطــاس) وهــذه
تكــون أ�ســعارها مابيــن  150الــى  250الــف
الفتا الى
دينــار مثل برفاب وياســان وغيرهمــاً .
أ�نــه يبيــع عشــرات القطــع مــن هــذه المبردات
اســبوعيا للمواطنين ،السيما في اشهر الصيف
الالهبة (من حزيران وحتى آ�ب).
وعــن كميــة أ�جهــزة التكييــف الكهربائيــة التــي
يبيعهــا كالمكيفــات الشــباكية او الســبالت
بنوعيهــا ،فلخص انــور الموضوع بقوله« :ليس
هنــاك اقبــال كبيــر عليهــا بالوقــت الراهــن،
بسبب غياب الكهرباء».
مبردات للدواجن!

أ�حــد المواطنيــن (رفــض ذكــر اســمه) قــال
لنــا :قــد ال تعلمــون أ�ن هــذه المبــردات التــي
تســتخدم المــاء ،تــم تصنيعهــا خصيصـ ًـا لكــي
تســتخدم فــي بعــض البلدان لتلطيــف أالجواء
بمشــاريع الدواجــن ،لكنهــا في العــراق صارت
ســلعة يســتخدمها البشــر ،بســبب نــدرة التيار
الكهربائــي ،الســيما مــن قبــل الفقــراء وذوي
مضيفا لقــد اصبحت اجهزة
الدخــل المحــدود.
ً
التكييــف والســبالت مجــرد ديكــورات خاويــة
في منازلنا ،بســبب قلة ســاعات تجهيز الطاقة
الوطنيــة مقابــل ســاعات تشــغيل مولــدات
السحب ،حسب تعبيره.
منش� توريد هذه المبردات ،قال المواطن
وعن أ
انــه يــرى معظــم التجــار الكبــار فــي الكــرادة،
لكنــه يعتقــد ان قلــة قليلــة تصنع فــي العراق،
بينما اغلبها أي�تي من ايران والهند وغيرها.
َّ
المنزلية
حكاية المولدات
وبالتوازي مع ازدهار تجارة المبردات ،تنتشــر
تجــارة المولــدات المنزليــة ســواء تلــك التــي
تعمــل بالبنزيــن التــي تولــد مابيــن ( 5 -3كــي
فــي) كحــد اقصــى او تلــك العاملــة بالديــزل،
واالســتعانة بالمولــدات يعــد حــا أ�و أ(�هــون
الشـ ّـرين) شــر الكهربــاء وشــر مولــدات أالحياء
(الســحب) ،التــي يتفنــن بعــض أ�صحابهــا
باستغالل المواطن ورفع قيمة أالمبير الواحد

الى مبالغ كبيرة.
يقــول حســنين كاظــم ،صاحــب احــد متاجــر
بيــع المولــدات :إ� َّن كـثيــرا مــن زبائنــه يفضلون
شراء المولدات المنزلية الصغيرة ،التي تعمل
بالبنزيــن ويكـثــر االقبــال عليها مــع أ�ول موجة
حــر تضــرب البــاد .ويضيــف هــذه المولــدات
قــادرة علــى توفيــر التيــار الكهربائــي لمنــزل
مســتقل ويمكن تشــغيل عدة اجهزة كالثالجة
والتلفــاز والمــراوح واالنــارة ومبــردة او اكـثــر.
ويســتدرك كاظــم ،لكــن بعــض المواطنيــن
(وهــم قلــة) يفضــل مولــدات اكبــر تعمــل
بالديــزل ،لكونهــا توفــر طاقــة اكبــر وال تحتــاج
الــى تبريــد مثل ســابقاتها الصغيــرة ،فضال عن
االمان الذي توفره لكون الديزل ال يحترق وال
يســبب حــوادث مثــل البنزيــن ،ويمكــن خزنه
فــي براميــل او حاويــات بالســتيكية مــن دون
الخشية من انفجاره.
تحوير المولدات
في ورشــة صغيرة ،شــاهدنا الفتى حسام كامل
يعمــل علــى تحويــر بعــض المولــدات العاملــة
بالبنزيــن ،عبــر تغييــر بعــض منظوماتهــا ،لكي
تعمــل علــى اســطوانة الغــاز الســائل (غــاز
الطبخ) وحين سـ أـ�لته عن الســبب ،اجاب ،ان
«بعــض المواطنيــن يجــدون توفيــر اســطوانة
الغــاز أ�جــدى أو�ســهل واقل تكلفة من الشــراء

المتكرر للبنزين لتشــغيل المولــدات المنزلية
« ،لكن حســام اشــار ايضا الى انهم في الورشة
يحــورون محــركات ســيارات (مينــي بــاص)
قديمة نوع كيا ،ويضيفون أر�س توليد نحاســي
اليهــا كــي تصبــح مولدة تنتــج  100 -70أ�مبير،
حسب وصفه.
ويضيف «ان بعض المواطنين يتشــاركون في
مولدة (كيا) واحدة ،السيما ان كانوا جيرانا او
اقــارب في بيوت متقاربة ،لتقليل كلفة الوقود
عليهــم واالســتفادة مــن عــدة امبيــرات تنتجهــا
تلك المولدات.
وختامـ ًـا ،فبالرغــم مــن أ�ن المواطــن العراقــي
بــات يهرب مــن حمـ أـ�ة الصيف وســخونته التي
تتجــاوز احيانــا ( 50درجــة) عبر اللجــوء لتلك
المبــردات التــي تســتخدم المــاء فــي تلطيــف
الجــو ،لكــن المشــكلة تتعمق في الماء نفســه،
اذ يختفــي ويشــح احيانــا مــع ارتفــاع درجــات
الحــرارة فــي مقاربــة فريــدة ومزعجــة! ،لكــن
الالفت ان الشــعب العراقي بات ّ
يكيف نفســه
ـنويا ،مع
مــع ظــروف قهريــة صعبة يعايشــها سـ ً
تكــرار ضعف المنظومــة الكهربائيــة الوطنية،
التــي ال يبــدو أ�ن هنــاك افقـ ًـا لتحســنها فــي
المستقبل المنظور.
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معالم تاريخية
ودينية في فلسطين
دمرها االحتالل
(إنفوغراف)
دار السالم /متابعة
مجموعــات
اقتحمــت
المتطرفين الصهاينة المسجد
أالقصى المبارك بحماية قوات
كبيــرة مــن جيــش االحتــال،
ســاعين بذلــك إ�لــى إالخــال

بالوضع القائم في أالقصى.
وعمد االحتالل على مر الزمن،
إ�لــى طمــس آالثــار التاريخيــة
والســامية في القدس وعموم
إ
فلســطين ،ســواء مــن خــال
الحــروب ،أ�و بقــرارات الهــدم،

التــي يصدرهــا بتجــاوزات
قانونية.
فــي إالنفوغــراف أ�دنــاه
نستعرض أ�برز تلك آالثار

االحتالل استهدف
الكتاب والثقافة في
غزة ..مكتبات دمرت
دار السالم /متابعة
فــي مشــهد ينتهــك كافــة الحقــوق إالنســانية والقانونيــة والعلميــة ،عمــدت
طائــرات االحتــال إالســرائيلي على نثــر الدمــار واغتيال الكـتــاب والثقافة
الفلسطينية ،بتدمير العديد من المكـتبات في قطاع غزة.
المكـتبة والروح
عشــرات آ�الف الكـتــب تناثرت بين الركام ودفنــت في باطن أالرض بفعل
القنابــل الصهيونيــة الضخمــة التــي أ�لقيــت عليهــا فجــر الثالثــاء الماضــي،
"اقر�" بالكامل،
حيث دمرت صواريخ االحتالل مكـتبة "منصور" ومكـتبة أ
إ�ضافة إ�لى أ�ضرار بالغة لحقت بالعديد من المكـتبات المجاورة.
مالك "مكـتبة ومطبعة منصور" في غزة سمير منصور ( 53عاما) ،ظهرت
عليــه عالمــات أاللم والحزن ،أو�وضح أ�ن تدميــر االحتالل للمكـتبات ودور
النشر" ،يهدف إ�لى القضاء على الثقافة والمعرفة التي توفرها تلك الكـتب
المتنوعــة فــي مختلــف مجاالت المعرفة التي تســاهم في بنــاء حياة كريمة
للنسان".
إ
أو�ضاف في حديثه" :المكـتبة أ�ســاس في الحياة ،فهي مثل أالكل والشــرب
للنســان" ،متســائال باســتهجان" :ما عالقة المكـتبة والكـتب كي تستهدف
إ
بالصواريخ الصهيونية؟".
وفــي وصــف ينــم عن مدى أاللــم الذي لحق بمنصور ،قــال" :المكـتبة مثل
الروح الجميلة المســالمة ،فهي تزرع الخير في كافة جوانب الحياة ،وهي
تضم كـتبا في شتى مجاالت المعرفة ،بلغ عددها  100أ�لف كـتاب".
وشــدد علــى أ�نــه لــن يســمح لالحتــال بـ"اغتيــال الكـتــاب والثقافــة
الفلســطينية" ،ونــوه إ�لــى أ�نــه يعمــل منذ يوم تدميــر المكـتبة فجــر الثالثاء

الماضــي ،علــى إ�عــادة بنــاء المكـتبــة ،وافتتــاح فــروع لهــا فــي مختلــف
محافظات القطاع وفي فلسطين".
أو�ضــاف" :هــذه المكـتبــة مثل ولد مــن أ�والدي ،لقد ورثت هــذا العمل عن
وس�ســتمر في العمل فيه أو�ورثــه ألوالدي" ،موضحا أ�ن "المكـتبة
والــدي ،أ
بالطفال،
كانــت تضــم العديد من الموســوعات والكـتب النادرة الخاصــة أ
إ�ضافة إ�لى كـتب خاصة قمنا بترجمتها عن كـتب أ�جنبية وغيرها الكـثير".
ولفــت إ�لــى أ�ن مكـتبة ودار نشــر منصور ،تقوم بطباعــة العديد من الكـتب
وتعمــل علــى توزيعهــا فــي العديد مــن الدول العربية ،مشــددا علــى أ�نه "ال
استســام أ�بدا ،المكـتبة أ�يضا هي مصدر رزقنا ،ولدينا  15موظفا يعملون
في المكـتبة ،كيف لي أ�ن أ�ستســلم وهؤالء وعائالتهم يعيشــون من عملهم
في المكـتبة؟ ال استسالم".
وبعــزم الرجــال ،أ�كد مالك المكـتبة التي كانت تقع في شــارع "الثالثيني"
فــي عمــارة كحيــل التــي دمرهــا االحتــال ،أ�نه ينــوي أت�ســيس مكـتبــة أ�كبر
أو�ضخم من تلك التي دمرتها صواريخ االحتالل.
شظايا ونثار
وفــي تعليقــه علــى ما قام به االحتــال ،أ�وضح أالمين العــام لالتحاد العام
والدباء الفلسطينيين ،الشاعر مراد السوداني ،أ�ن "هذا العدوان
للكـتاب أ
امتــد وتمــدد ليطــال كل مكونات الحياة الفلســطينية من المــاء إ�لى الماء،
باســتهداف للوعي وللذاكرة والتاريخ وللواقع الذي حوله إ�لى شــظايا و إ�لى
نثار".
واعتبــر الســوداني ،أ�ن اســتهداف المكـتبــات مــن قبــل االحتــال هــو
"اســتهداف للــكل الثقافــي الفلســطيني والوعــي الفلســطيني بجلــه ،لذلك

فـ إـ�ن مــا شــهدناه لصور مــن نثار هذه المكـتبة والدمار الــذي لحق بها ،يدل
على حقد هذا االحتالل على كل مســاحات الوعي الفلســطيني في محاولة
الستباحة كل شيء".
وكشــف أ�ن الشــاعر والناقد عبد الرحمن بسيسو ،و"كرد فعل على اغتيال
مكـتبــة منصــور في غــزة ،قام بالتبــرع بمكـتبته لصالح تلــك المكـتبة ،ألن
مــا يهدمــه هــذا النقيــض االحتاللــي ســنبنيه ثانية ،وســتجد مكـتبــة منصور
والدبــاء الذيــن يتبرعــون بمكـتباتهــم الشــخصية فــي
الكـثيــر مــن الكـتــاب أ
والت�كيــد علــى الثقافــة
ـة،
ـ
ب
ـت
ك
الم
ـك
ـ
ل
ت
ـناد
ـ
س
�
و
ـاء
هــذا الســياق ،إلعــادة بنـ إ
أ
الفلســطينية والحــق في الثقافة وفي مواجهــة ثقافة القوة والموت والدمار
التي عممها النقيض االحتاللي إب�جرامه وحممه التي استباحت كل شيء،
وتحديدا في قطاع غزة".
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ابن مقلة ..شيخ الخطاطين ومخترع الثلث
نورالدين قاللة
تطــورت مســيرة الكـتابــة العربيــة بعــد أ�ن غــدت خطــا مميــزا علــى
أ�يــدي أالئمــة الكبــار مــن أ�مثــال إالمام المهنــدس ابن مقلــة ،وهو من
خطاطي العصر العباســي أو�ول من وضع أ�سس مكـتوبة للخط
أ�شــهر َّ
العربيُ ،يعتقد أ�نه مخترع خط الثلث ورائد ومؤسس قاعدتي خطي
الثلث والنسخ ،و إ�ليه ُتعزى نظرية الخط المنسوب ،لكن لم يبق أ�ي
شــيء من أ�عماله أالصلية .وهو الذي تولى الوزارة ثالث مرات وعزل
ثــاث مــرات ودفن ثالث مرات ونفي وصودرت أ�مواله ،وقطعت يده
ولســانه فــي آ�خــر عمــره ،بعــد أ�ن خــط القـ آـر�ن الكريم مرتيــن ،وترك
رسالة في علم الخط والقلم.
ابــن مقلــة رجــل بلــغ فــي الخــط العربــي شـ أـ�نا عظيمــا ،صاحــب خط
خطــه
ُحســن ،أ�بــدع فــي هندســة حروفهــا ،وقــدر مقاييســها ،وكان ّ
الخطاطيــن ومهنــدس
يضــرب بــه المثــل فــي ّعهــده ،فصــار شــيخ َّ
حيــان التوحيــدي فــي رســالته “علــم الكـتابــة”
صناعتهــم ،أو�ورد أ�بــو
مــا قالــه ابــن الزنجــي :أ“�صلــح الخطــوط أو�جمعهــا ألكـثر الشــروط ما
عليه أ�صحابنا في العراق .فقيل له ما تقول في خط ابن مقلة؟ قال:
ّ
وحي إ�لى النحل في تســديس
الخط في يده كما أ� ِ
ذاك نبي فيه ،أ� ْف ِر َغ ُّ
بيوته”.
من هو ابن مقلة؟
هو أ�بو علي محمد بن علي بن الحســين بن مقلة الشــيرازيُ ،و ِلد عام
(272ه ــ=886م)ُ ،وت ِّوفــي بهــا (328ه ــ=939م) ،خطــاط بغــدادي
وعربــي كبيــر ،مــن أ�شــهر خطاطــي العصــر العباســي أو�ول مــن وضع
أ�ســس مكـتوبــة للخــط العربــي .عمــل للخلفــاء العباســيين ،وتولــى
الوزارة للمقتدر باهلل ســنة  316هـ ثم نقم عليه ونفاه إ�لى بالد فارس
عام 318هـ.
ولــد لبــن مقلــة فــي بيت علــم وفن اشــتهر بخطاطيه .أ�خــذ الخط عن
أ�بيــه وعن إ�ســحاق بن إ�براهيم البربــري أالحول المحرر ،وبلغ درجة
عاليــة مــن الدرايــة والتعمق به ،واســتطاع هو أو�خــوه أ�بو عبدهللا أ�ن
ينقــاه نقلــة فنيــة نوعية ـ لم تتفق المصــادر التاريخية حول دور كل
منهمــا فيهــا ـ إ�ذ أ�لفــا مــن أالقــام التــي بلغــت أ�ربعــة وعشــرين ،ســتة
أ�نــواع هــي الثلــث والريحــان والتوقيــع والمحقــق والبديــع والرقــاع،
وهنــدس هــو ـ أ�و أ�خوه ـ مقاييســها أو�بعادها معتمـ ًـدا على العالقة بين
النقطــة والدائــرة ،فجعــل أاللــف قطـ ًـرا لهــذه الدائــرة ونســب إ�ليهــا
الحــروف جميعــا ،ووضع معايير لضبط الخط والوصول به إ�لى صيغ
جمالية محكمة مما شــكل النقلة أالولى في الخط المنســوب ،والتي
ظلت أ�ساسا ُبنيت عليه كل التطورات الالحقة.
وعرف ابن مقلة بهذا إالسم ،ألن له أ� ّما كان أ�بوها يالعبها في صغرها
ويقــول لها”:يــا مقلــة أ�بيهــا “فغلــب عليهــا هذا االســم واشــتهرت به ،
فاتصــل هــذا االســم المشــهور بابــن مقلــة الــذي كان ضمــن ســالتها
معروف به  ،فكان بذلك مقلة الزمان وملك الخط والبيان.
ّ
اسهاماته في الخط العربي
كان مــن إ�نجــازات هــذا الوزيــر أ�نــه أ�ول مــن هنــدس حــروف الخــط
العربــي ،ووضــع لها القوانيــن والقواعد ،و إ�ليه تنســب بداية الطريقة
البغداديــة فــي الخــط ،أو�ول مــن كـتــب مصنفـ ًـا فــي الخــط العربــي
ذكــر فيهــا مصطلحــات هذا العلــم البديع ،مثل مصطلحات ” حســن
والرسال،
والشباع ،إ
والكمال ،إ
والتمام ،إ
التشــكيل” وهي التوفية ،إ
والت�ليــف،
ـف،
ـ
ي
الترص
:
ـي
ـ
ه
و
”
ـع
ـ
ض
ومصطلحــات “حســن الو
أ
والتسطير ،والتنصيل.
كمــا أ�نــه وضــع قواعــد دقيقــة فــي ابتــداءات الحــروف وانتهاءاتهــا،
وفــي علــل المـ ّـدات ،أو�نــواع أالحبار ،وفــي أ�صناف بــري القلم ،يقول
إ�دوارد روبرتســن “ إ�ن ابــن مقلــة قــد اختــرع طريقــة جديــدة للقياس
ـدة للقيــاس ،فقــد جعــل من
عــن طريــق النقــط ،وجعــل الريشــة وحـ ً
منحنيا من الـ أـر�س نحو
كان
ـتقيما بعــد أ�ن
ً
حــرف أاللــف الكوفــي مسـ ً
اليميــن كالصنــارة ،وقــد اتخــذه مرجعـ ًـا لقياســاته ،وخطــا ابــن مقلــة
خطــوة أ�خــرى ،إ�ذ هـ ّـذب الحــروف ،أو�خــذ الخــط الكوفــي كـقاعــدة،
ـكاال هندســية ،وبذلــك أ�مكنــه قيــاس
أو�خــرج مــن هــذه الحــروف اشـ ً
هــذه الحروف “.وابــن مقلة هو الذي هندس الحروف أو�جاد تحريرها
وعنه انتشــر الخط في مشــارق أالرض ومغاربها ،مما يعني أ�ن خطه
اتســم بالجمــال البديــع وذاع صيتــه فــي الدنيا ،وبلغ بــه درجة عالية
فــي نفــوس النــاس حتــى وصفــوه أب�نــه أ�جمــل خطــوط الدنيــا ،وقــال
عنــه ياقــوت الحمــوي “كان الوزيــر أ�وحــد الدنيا في كـتبــه قلم الرقاع
والتوقيعــات ،ال ينازعــه فــي ذلــك منازع ،وال يســمو إ�لى مســاماته ذو
ُ
مثال في
فضــل بــارع “ ،وقــال الثعالبــي أ� ً
يضا “خط ابن مقلــة يضرب ً
الحســن ،ألنــه أ�حســن خطــوط الدنيــا ،ومــا أر�ى الراؤون بــل ما روى
الراوون مثله!”
مؤلفاته ورسائله في فن الخط

والشــعار بعضها ضاع
عددا من المؤلفات والرســائل أ
ترك ابن مقلة ً
والخــر وصلنــا ليــدل علــى عمــق ثقافــة هــذا المبــدع،
بفعــل الزمــن آ
واتســاع معرفته بصناعته ،وخبرتــه الواضحة ،وفنه الرفيع ولعل ما
ترك لنا شــيخ الخطاطين رســالته في الخط المعروفة باسم ” رسالة
الوزير ابن مقلة في علم الخط والقلم”.
وقــد بــرع من بعده إ�ســماعيل بن حماد الجوهــري ومهلهل بن أ�حمد
ومحمد بن �سد ومحمد السمسماني والخطاط الخالق ّ
علي بن هالل
أ
ابن البواب.
فــي كـتابــة “الخــط العربي” ،وهــي التعاريف والتعاليــم المعمول بها
حتــى آالن والتــي بهــا يمكــن ألي خطــاط اثبــات مــدى صحــة الخــط
وتوافقه من عدمه ،كما أ�نه أ�ول من اتخذ حرف أاللف كمقياس ثابت
لقيــاس بقية الحروف عليــه ،ومنذ ذلك الحين والخطاطون يتخذون
بدايــة االلــف أك�ســاس ثابــت لوضع تصورهــم في فن زخرفــة الحرف
العربــي ،ومــن خــال أت�سيســه لتلــك الهندســة ،جعل ابــن مقلة من
الســهل هندســة الخــط بالتنقيــط فالحــروف العموديــة أ�و أالفقيــة،
تتبــع حســابات عــدد النقــط الالزمــة فــي تشــكيلها من حيــث الطول
والحجــم وعلــى نفس المنوال تكون الحروف المائلة والمنحنية ويتم
ايضــا قياســها علــى حــرف االلف ،ويعتبــر الخط المتســاوي هو الخط
الــذي يتخــذ أاللــف مقياســا له في الطــول والقلم فــي العرض ،حيث
تتشــابه تطبيقــات مقاييــس الخط الى حد كبير مــع تطبيقات االيقاع
الموسيقى ،إ�ذ ان انسجام الخط وروعة تصويره ،يعد بمثابة موسيقى
للعين يحسها ويشعر بها فنانو الخط حتى ان معلمي الخط من كـثرة
أت�لفهــم معــه يتعرفــون على االبعــاد والمقاييــس بل والمســاحة دون
عناء او صعوبة.
قــدم ابــن مقلــة انجــازات فنيــة مهمــة فــي علــم الخــط العربــي وفنــه،
حيث يرجع إ�ليه الفضل أ�يضا في أ�نه أ�ول من نقل ْالخط الكوفي إ�لى
العربي ،باالضافة الى ابتكاره لخطي الثلث والنســخ ،اســتطاع فيما
بعد حصر أ�نواعه التي جاوزت العشرين وجعلها في ستة هي (الثلث
والنســخ والتوقيــع والريحــان والمحقــق والرقــاع)َ ،وقيــل إ�نــه كـتــب
كـتاب هدنة َبين ْال ُمسلمين َوالروم فوضعوه فى َك ِن َيسة قسطنطينية
َ
جملــة تزايينهم فى أ�خص
و َك ُانــوا يبرزونــه فــى أالعيــاد ويجعلونه من َ
ُبيوت ْال ِع َب َادات ويعجب َّالناس من حسنه.
حياته المضطربة
عــاش ابــن مقلــة حيــاة مضطربــة كعصــره بد�هــا ً
ـيطا ينتفع
ـ
س
ب
ـا
ـ
كاتب
أ
ً
بخطــه ثــم تولــى خراج بعــض أ�عمال فــارس فتحســنت أ�حواله .تولى
فــي بدايــة حياتــه – في عهد الخليفة العباســي المقتــدر باهلل – بعض
أالمــور إالداريــة في الدولة  ،فولــي بعض أ�عمال فارس يجبي خراجها
 ،ثــم عــاد إ�لــى بغــداد يخــدم فــي بعــض الدواويــن في كل شــهر بســتة
دنانيــر ينســخ ويكـتب إ�لى أ�ن علق أب�بي الحســن بــن فرات الذي رفع
من قدره وحســن من أ�حواله  ،فعرض جاهه واشــتهر حتى روي خبر
كـتابتــه كـتــاب هدنــة بيــن المســلمين والروم وبقــي الكـتــاب إ�لى زمن
السلطان محمد الفاتح حين فتح القسطنطينية سنة 1453,
وقــد أ�خــذ أ�بــو علي بن مقلــة الخط عن أالحــول المحــرر وانتهت إ�ليه
رائسة الخط العربي في عصره  ،حيث تقلد الوزارة في عهد الخليفة
العباســي المقتــدر بــاهلل ســنة  316للهجــرة  ،ســنة  318للهجرة.بعد
ذلك نفي إ�لى بالد فارس بعد أ�ن صودرت أ�مواله  ،ولما آ�لت الخالفة
وزيرا سنة  320للهجرة
إ�لى القاهر باهلل أ�رسل إ�ليه يستدعيه واتخذه ً
 ،ولــم يــزل وزيـ ًـرا للخليفــة القاهــر إ�لــى أ�ن اتهــم بمعاضــدة علــي بــن
بليــق الــذي خــرج علــى الخليفة  ،فبلــغ الخبر ابــن مقلــة أ�ن الخليفة
متخفيا عن
يريــده فاختفــى واســتتر ســنة  321هجرية.بقي ابن مقلــة
ً

مــــــــرافئ

الخليفــة ،وكان يظهــر بــزي رجل أ�عجمي او بزي رجل مكدي او بزي
رجــل فقيــر ناســك  ،أو�حيانـ ًـا بــزي امـ أـر�ة .وبقي علــى هــذه الحالة إ�لى
أ�ن آ�لــت الخالفــة إ�لى الراضي باهلل  322هجرية  ،فاســتوزره الخليفة
الراضــي فعــاش ابن مقلة في هــذه المرحلة حياة مترفة واســتراحت
نفســه عندما نال ابنه الوزارة .لكن حســاده لم يتركوه والنعيم الذي
اطم�ن إ�ليه  ،فكان يطارده سوء الحظ في كل وقت حيث ساق إ�ليه
أ
ســوء طالعــه الوزيــر المظفــر بن ياقوت الــذي كان له أت�ثيــر كبير على
الخليفــة  ،فمـ أـ� صــدره ضد ابن مقلة واحتال ابــن ياقوت في القبض
عليه فاتفق مع الغلمان الذين يعملون في دار الخالفة إب�لقاء القبض
عليــه فور دخولــه دهليز دار الخالفة  ،أو�فهم الوزير المظفر الغلمان
أ�ن الخليفة ال يعارض هذا إالجراء وربما ســره ذلك أالمر.فلما وصل
الوزيــر ابــن مقلــة الدهليــز المتفق عليــه في دار الخالفــة  ،وثب عليه
الغلمــان أو�طبقــوا عليــه ومعهــم ابــن ياقــوت أو�رســلوه إ�لــى الخليفــة
ـبابا تقتضــي ذلــك إالجــراء
الراضــي وقــد عــددوا للخليفــة ذنوبـ ًـا أو�سـ ً
وروجــوا لذنــوب لــم يقترفها  ،وقام الوزير ابن ياقــوت بالتنكيل بابن
مقلة وساعد على ذلك حقد وغضب الخليفة عليه.
القر� َن مرتين
وخ َّط آ
قطعت يده اليمنى أف�بدع باليسرى َ
بقــي ابــن مقلــة عرضــة للمحــن والفتــن إ�لــى أ�ن أ�صــدر الخليفــة أ�مـ ًـرا
بقطــع يــده اليمنــى أالولى ســنة  324للهجرة  ،وذلــك إب�يعاز من ابن
رائــق الــذي اســتولى على مقاليد الحكم وقرن اســمه مــع الخليفة في
الدعاء على المنابر .وقيل أ�ن يده أ�لقيت في دجلة إ�ال أ�ن الخليفة عاد
ونــدم علــى إ�صداره ذلك أالمر المجحــف بحق ابن مقلة أو�مر أالطباء
بمعالجتــه فــي ســجنه  ،وفــي ذلــك قــال الحســن بــن ثابت بن ســنان
بــن قــرة الطبيــب  ،وكان يدخل على ابن مقلــة لمعالجته ”:كنت إ�ذا
دخلــت عليــه فــي تلك الحال يسـ أـ�لني عــن أ�حوال ولده أ�بي الحســين
أف�عرفــه أ�حواله فتطيب نفســه ثم ينوح على يــده ويبكي”ويقول”:قد
خدمــت بهــا الخالفــة ثــاث دفعــات لثالثة مــن الخلفــاء ،وكـتبت بها
القر�ن الكريم دفعتين ،تقطع كما تقطع أ�يدي اللصوص “.
آ
أف�ســليه أو�قــول له”:هذا انتهــاء المكروه وخاتمة القطوع” فينشــدني
ويقول :
بعضا *** إف�ن البعض من بعض قريب.لم
فابك
ـك
ـ
ض
بع
ـات
ـ
إ�ذا مــا م
ً
يرق للخليفة الراضي ان يبقى ابن مقلة في الســجن أف�رســل إ�ليه من
قائال  ”:إ�ن قطع اليد
يخلي ســبيله أو�كرمه ورشــحه للوزارة من جديد ً
ليــس ممــا يمنــع من الوزارة” .وكان ابن مقلة يشــد القلم إ�لى ســاعده
ويكـتب به  ،أو�خذ يمرن يده اليسرى حتى أ�جاد.ثم تعرض ابن مقلة
لمحــن شــديدة قاســية وبشــعة ال يحتملهــا عقــل ،عندما أ�مــر الخليفة
الراضــي بــاهلل بقطــع لســانه وحبســه ولم يكن لــه من يخدمــه ،فكان
يســتقي المــاء لنفســه مــن البئــر فيجــذب بيده اليســرى جذبــة وبفمه
جذبة أالخرى حتى توفي ُودفن فيه ثم ُنبش فدفن في بيت ابنه ،ثم
نبش فدفن في بيت زوجته.ومن أ�عجب ما حصل البن مقلة أ�نه تقلد
الــوزارة ثــاث دفعات لثالثة خلفاء من العصر العباســي ،وســافر في
عمــره ثــاث ســفرات ،ودفن بعد موته ثالث مــرات !وكان كاتبا بارعا
القر� َن مرتين.
وخ َّط آ
وشاعرا مجيدا ،له رسالة في علم الخط والقلمَ ،
كمــا أ�ن لــه أ�شــعار في حاله ومــا انتهى إ�ليه أ�مره ورثاء يده والشــكوى
مــن المناصحة وعــدم تلقيها بالقبول  ،والندم على تقربه من الحكام
والسالطين.
ما سئمت الحيـاة لكن توثقت *** أب�يمـانهم فبـانت يميني
طت ما استطعت بجهدي *** حفظ أ�رواحهم فما حفظوني
ولقد ُح ُ
ليس بعد اليمـين لذة عي ٍـش *** يا حيـاتي بانت يميـني فبيني
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سؤال وجواب ()76
الســؤال ( :)94مــا اللمســة البيانيــة فــي ذكــر عيســى مــرة
القر�ن الكريم؟
والمسيح مرة وابن مريم مرة في آ
ورد المســيح فــي كل الســور ســواء وحــده أ�و المســيح
عيســى ابــن مريــم أ�و المســيح ابن مريم لم يكن في ســياق
ّ
ـد� ولــم تــرد فــي التكليــف
ذكــر الرســالة و إ�يتــاء البينــات أ�بـ أ
و إ�نمــا أت�تــي فــي مقام الثنــاء أ�و تصحيح العقيــدة .إ(� ْذ َق َال ِت
ْ ُ َّ
للا ُي َب ِّش ُر ِك ِب َك ِل َم ٍة ِم ْن ُه ْاس ُم ُه ْال َم ِس ُيح
ْال َم َل ِئ َك ُة َيا َمر َيم إ�ن َّ َ
عيســى ْابـ ُـن م ْري َم َوج ًيها في ُّ
الد ْن َيــا َو ْ آَال ِخ َر ِة َو ِم َن ْال ُم َق َّر ِب َين
َ َ ِ ِ
ِ َ
(� )45ل عمــران) َ(وق ْولهـ ْـم �نــا قتلنــا المسـ َ
ـيح ِع َيســى ْاب َن
َ ِ ِ إ َّ َ َ ْ َ ْ َ ِ
آ
م ْريـ َـم َرســول للا َومــا قتلــوه َومــا صل ُ
ـوه َو َل ِكـ ْـن ُشـ ِّـب َه َل ُهـ ْـم
ـ
ب
ِ
َ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
َو إ� َّن َّال ِذ َيــن ْاخ َت َل ُفــوا ِفيـ ِـه َل ِفــي َشـ ٍّـك ِم ْن ُه َما َل ُه ْم ِبـ ِـه ِم ْن ِع ْل ٍم
َ َ
الظـ ِّـن َو َما َق َت ُل ُوه َي ِق ًينا ( )157النســاء) َ(ل َق ْد َكـ َف َر
�إلَّ ِّاتبــاع َّ
الذيــن قالــوا � َّن للا ه َو المسـ ُ
ـيح ْاب ُن َم ْر َي َم ُقـ ْـل َف َم ْن َي ْم ِل ُك
َّ ِ َ َ ُ إ َّ َ ُ ْ َ ِ
مــن للا شــيئ � ْن � َراد � ْن ُيهلــك المسـ َ
ـيح ْابـ َـن َم ْر َيـ َـم َو أ� َّمـ ُـه
ِ َ َّ ِ َ ْ ً إ أ َ أ ْ ِ َ ْ َ ِ
َ ْ
َ
ْ
ل ملــك َّ
السـ َـم َاو ِات َو ْ َأال ْر ِض
و َمــن ِفــي ْ َأالر ِض َج ِم ًيعــا و ِ َّ ِ ُ ْ ُ
َ ْ ُ
َ
للا َع َلى ُك ِّل َشـ ْـي ٍء َق ِد ٌير ()17
و َمــا َبي َنه َمــا ْيخ ُل ُق َما َي َشـ ُـاء و َّ ُ
َ َ ْ َُ َ ُ ْ ْ ً ْ
للا
ون َّ ِ
(ات َخـ ُـذوا أ� ْحبار ُهــم ور ْهب َانهــم أ�ر َبابا ِمــن ُد ِ
المائــدة) َّ
ً
َوالمسـ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ـيح ْاب َن َمر َيم و َما أ� ِمروا �إلَّ ِلي ْعب ُدوا إ� َلها و ِاح ًدا َل إ� َل َه
َْ ِ
ُ
َ
َّ
ْ
ون ( )31التوبة.
�إلَّ ُهو ُسب َح َان ُه َعما ي ْش ِر ُك َ
مطلقا بالتكليــف َ(و َج َع ْل َنا ْاب َن
وكذلــك ابــن مريم لم أت�تــي ً
َ
َ
َم ْر َيـ َـم َو أ� َّمـ ُـه آَ� َي ًة َو آَ� َو ْي َن ُاه َما إ� َلى َر ْب َو ٍة َذ ِات َقر ٍار و َم ِع ٍين ()50
المؤمنــون) َ(و َل َّمــا ُضـ ِـر َب ْابـ ُـن َم ْر َيـ َـم َم َثـ ًـا إ� َذا َق ْو ُمـ َـك ِم ْنـ ُـه
ُّ
ون ( )57الزخرف.
َي ِصد َ
أ�مــا عيســى فــي كل أ�شــكالها فهذا لفــظ عام أي�تــي للتكليف
والنــداء والثنــاء فهو عــام َ(و َق َّف ْي َنا َع َلى آَ� َث ِار ِه ْم ِب ِع َيســى ْاب ِن
ْ
ْ َ
َْ َ ْ
ْ
يل
َمر َيــم ُم َص ِّد ًقــا ِل َمــا َبيـ َـن َي َدي ِه ِمـ َـن َّالتــور ِاة و آَ� َتي َنـ ُـاه ْ ِإال ْن ِج َ
ِفيـ ِـه هــدى َونـ ٌ
ـور َو ُم َص ِّد ًقا ِل َما َب ْيـ َـن َي َد ْي ِه ِم َن َّالتـ ْـو َر ِاة َو ُه ًدى
ُ ً ُ
َوم ْوعظــة لل ُمتقيــن ( )46المائــدة) (ذلك عيســى ْاب ُن م ْريمَ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ِ َ ً ِْ
َ
َّ
َ
َ
قـ ْـول الحــق الــذي ِفيـ ِـه ي ْمتـ ُ
ون ( )34مريــم) وال نجــد فــي
ـر
َ َ ْ َ ِّ َّ ِ
َ َ َ
القـ آـر�ن كلــه آ�تيناه البينات إ�ال مع لفظ (عيســى) َ(و َل َّما َج َاء
َّ
ـال َقـ ْـد ِج ْئ ُت ُكـ ْـم ِب ْال ِح ْك َمـ ِـة َو ِ ُأل َب ِّيـ َـن َل ُكـ ْـم
ِع َيســى ِب ْالب ِي َنـ ِ
ـات َقـ َ
َ
ـون ()63
ـون ِفيـ ِـه َف َّات ُقــوا َّ َ
للا و أ� ِط ُيعـ ِ
َب ْعـ َـض َّالـ ِـذي َت ْخ َت ِل ُفـ َ
ـدا مــع ابــن مريــم وال المســيح .إ�ذن
الزخــرف) ولــم يـ أـ�ت أ�بـ ً
يضا وكلمة عيســى
فالتكليــف أي�تــي بلفــظ عيســى أ�و الثناء أ� ً
عامة (�ذ قال الح َوار ُّيون يا عيســى ْابن م ْري َم هل يســتطيعُ
َ َ َ َ ْ َْ َِ
إْ َ َ َْ ِ َ َ ِ َ
َر ُّبــك � ْن ُينـ ّـزل عل ْينــا ما ِئــدة ِمــن َّ
للا إ� ْن
ـوا
ـ
ق
ات
ال
ق
اء
ـم
ـ
الس
َ أ َ ِ َ َ َ َ َ َ ً َ َ ِ َ َ َّ ُ َّ َ
ْ
اسما ولكنه
ُك ْن ُتم ُم ْؤ ِم ِن َين ( )112المائدة) فالمسيح ليس ً
لقب وعيسى اسم أ�ي يسوع وابن مريم كنيته واللقب في
العربيــة أي�تــي للمــدح أ�و الــذم والمســيح معناهــا المبارك.
والتكليف جاء باسمه (عيسى) وليس بلقبه وال ُكنيته.
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ٌ
ُ
ُّ
العصف الرملي طريقة إلعادة
َّ
الصناعية
تأهيل المعدات

دار السالم /بغداد /متابعة
العصــف الرملــي او مــا يطلق عليه «ســاند بالســت» عمليــة ضخ مواد
قاشــطة باســتخدام تيار بضغط قوي لتنعيم السطوح الخشنة وازالة
ـد� والملوثــات البيئيــة عنهــا ،مثــل المعــدات الثقيلــة واالنابيــب
الصـ أ
والخزانــات العمالقــة واالنابيب أ�و تخشــين ســطوح الملســاء للطرق
والجســور ألغــراض الســامة ،وتحتــاج هــذه المهنــة الــى دقــة عاليــة
فــي العمــل المضنــي ،وال تخلــو من مخاطــر صحية أبت�ثير الفيروســات
والجراثيــم الجاثمــة علــى الســطوح او الحساســية مــن المــواد
المستخدمة.
فــي محلــة بــاب الشــيخ خلف مـ أـر�ب النهضــة التقيت صاحــب معمل
«الضــرب بالرمــل» كمــا يطلــق عليــه محليــا «حســين عبــاس» ،الذي
ورث المهنــة مــن والــده الــذي تعلمها مــن الحاج ابو عصــام في العام
 1969واتقــن عملــه .وحدثنــا حســين عــن مهنتــه بقولــه ان الـ(ســاند
بالســت) هــي عمليــة اعادة أت�هيل االشــياء القديمة ،ســواء اكانت من
الحديــد ام البالســتيك او االلمنيــوم او آالهيــن أ� أو� أالبــواب التراثيــة
وك�نهــا جديــدة ،باســتخدام ضاغطــات الهواء
ودخولهــا للعمــل ثانيــة أ
لدفــع الرمــل الــى الســطوح لمعالجتها وحســب نوعيتهــا ،هناك رمل
والخر خشن.
ناعم آ
�عمال ميدانيةَّ
أ
أو�ضــاف ،تردنــا معدات ثقيلة مثل الشــواصي والمحركات المتضررة،

جــراء الحــوادث او االهمــال ،وهــذه تحتــاج الــى العصــف الرملــي
ـد� والطــاء الســابق
بضغــط هوائــي كبيــر ،لوجــود تراكمــات مــن الصـ أ
المتقــادم ،الــذي يتطلــب جهــدا مضاعفــا ،أو�ن «عملنــا ال يقتصــر على
وجــود المعــدات في داخل المعمل ،بل يتعداها الى اشــغال ميدانية
فــي مواقــع اخــرى ،مع االخــذ بنظر االعتبار عدد العمــال من اصحاب
الكـفاءة ،مثل خزانات الوقود او انابيب المياه التي تحتاج بين فترة
واخــرى الى اعادة تاهيل تصنيــع واجراء تنعيم الداخل والخارج ،ما
يتطلب دقة عالية في العصف الرملي بضغط هوائي مناسب ،خشية
أ�حــداث ثقــوب فــي جــدران تلــك الخزانــات وتصبــح المعالجــة صعبة
ولكنها ليست مستحيلة.
تخشين � َّ
رضية
أ
واشار حسين الى وجود اعمال موقعية اخرى تتعلق بصيانة الجسور
في تخشــين ارضيتها ،منعا لحوادث مرورية نتيجة انزالق الســيارات
منهــا ،واضــاف «نعمــل ايضــا فــي اعــادة تاهيــل معــدات الشــركات
والهليــة ،وتكمــن الصعوبــة فــي تنعيــم الزوايــا الحــادة
الحكوميــة أ
والضيقة في كيفية ضخ الرمل اليها».
تحفيات
ويبيــن «كمــا تردنا للمعمــل عدد من التحفيــات الثمينة لغرض اعادة
شــكلها االصلــي ،وكذلــك االبــواب الخشــبية القديمــة برونــق آ�خر بعد
عمليــة العصــف الرملــي بنســب معينــة مــن دفــع التيــار ،حرصــا علــى

قيمتها المادية والتراثية».
شروط السالمة َّ
المهنية
اشــار الــى التطــور الهائــل في العالم للـ(ســاند بالســت) وتجــاوز االطر
الصد� مع ســهولة
الســابقة باســتخدام المواد االكـثر قشــطا لتراكمات أ
اســتخدام االجهــزة ،وتوفــر شــروط الســامة ،ونــوه صاحــب المعمــل
بضــرورة االلتــزام بقواعــد الســامة المهنيــة ،اثنــاء العمــل وارتــداء
ماســك الوجــه والنظــارات والبدلــة الخاصــة ،وتوخــي الحــذر مــن
االجهزة المســتخدمة ،وكذلك التخلص من عصف الرمل على ســطح
جســم العامــل بعــد االنتهاء من عمله ،وعدم لمس االجزاء الحساســة
من وجهه ،ألن ذلك يشــكل خطورة كبيرة على حياته.ولفت حســين
الــى مسـ أـ�لة فــي غايــة االهميــة ،اذ إ�ن فــي ظــروف تفشــي وبــاء كورونــا
تصــل بعــض المعــدات التــي تحتــاج الــى إ�عــادة تاهيــل تتراكــم عليها
الصد� ،وهــذه ممكن ان تكون حاضنة لفيروســات
كميــات كبيــرة من أ
مختب�ة فيها وهذا االمر مقلق للغاية.الجدير بالذكر ان «بنيامين تشو
أ
تيلغمــان» مــن واليــة فيالدلفيا هو مختــرع عملية العصــف الرملي او
الـ(ســاند بالســت) المســتخدمة في التطبيقــات الصناعية والهندســية
لتنظيــف الســطوح الخشــنة ،وكان قــد حــاز على بــراءة اختــراع أ�ول
عمليــة قشــط فــي  18تشــرين االول  ،1870ولــم يعــرف تاريخ محدد
لدخــول هــذه المهنــة المهمة الــى العراق ،وجرى حصرهــا في مناطق
محددة على اطراف بغداد ومناطقها الصناعية االخرى.
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ّ
العراقي المفقود!
خارطة طريق للسالم

جاسم الشمري
ّ
ال يمكن ّ
تصور استمرار الحياة وتطورها
دون �ن تكــون هنالــك � ّ
رضيــة صالحــة
أ
أ
للعيــش خاليــة مــن الــدم والحــرب ،أ�و
حتــى مــن التهديــد بالحــرب ،وبعبــارة
ّ
�دق يجب �ن يكون السالم هو ال ّ
رضية
أ
أ
أ ّ
الصلبة لبناء الدولة والعيش الرغيد.
� ّن تعزيــز ثقافــة الســام ليــس ّ
مهمــة
إ
تتعلــق بوعــي إالنســان
ســهلة؛ أل ّنهــا ّ
أب� ّهم ّيــة الحــوار والعمــل لتفكيــك
الخالفــات والنزاعــات وترميــم أالضــرار
الناجمــة عــن مؤامــرات القــوى التــي
نشــرت ،ومــا تــزال ،المــوت والتعاســة
والخراب في مفاصل الحياة.
ومظلــة
والســام هــو رســالة الســماءّ ،
وكل الفالســفة
النــاس فــي أالرضّ ،
والحكمــاء أالنقيــاء دعــوا للســام،
وحاربــوا العنــف والكراهيــة والدمــاء
ّ
كافة
والقنابل ،ولهذا إف�ن السالم يجمع ّ
كل الطوائــف والمذاهــب
النــاسّ ومــن ّ
والقوميــات والمــدارس علــى صعيــد
واحــدْ ،
ّ
والمحبــة
خيمتــه التكاتــف
والورود والسنابل.
ـدا القــوى الخبيثة التي
هــم يعرفون جيـ ً
تنخــر أ�ســس التعايــش بينهــم ،وتســعى
لبقــاء العــراق فــي المنطقــة المظلمــة
دون الوصــول إ�لــى المرحلــة ّ
النقيــة
الخاليــة مــن الحاقديــن علــى الوطــن

والمواطن!
ّ
وفــي ضــوء اســتمرار الحالــة العراقيــة
والطم�نينة
القاتمة والخالية من أالمان
أ
ّ
تغذيهــا غالبيــة القــوى
والســام ،والتــي ّ
التي ال تريد أ�ن يصل العراق إ�لى مرحلة
الســام الدائــم ،والقائــم علــى ّ
المحبــة
وحقوق إالنسان وكرامته ..في ضوء هذا
الواقــع المليء بالرعــب واالضطرابات،
ليس من ّ
الهين الحديث عن السالم!
ّ
للعراقيين أ�ن يبحثوا عن السالم،
يحق
ّ
ّ
وعــن أ�ســس التعايــش الســلمي بينهــم
ّ
ومتمسكون بها.
أل ّنهم يحبون الحياة ّ
ـدا القــوى
ومــن هنــا فهــم يعرفــون جيـ ً
الخبيثــة التــي تنخــر أ�ســس التعايــش
بينهــم ،وتســعى لبقــاء العــراق فــي
المنطقــة المظلمــة دون الوصــول إ�لــى
المرحلــة ّ
النقيــة الخالية مــن الحاقدين
على الوطن والمواطن!
ّ
ّ
وفــي ذات الوقــت ،فـ إـ�ن العراقييــن
مســتغربون مــن اســتمرار وتنامــي دور
القــوى الشـ ّـريرة التــي هضمــت حقــوق
الت�ثير السياسـ ّـي
المالييــن فــي مياديــن أ
بحقهم!
ّدون تطبيق العدالة ّ
ّ
العراقيين مســتغربون من اســتمرار
إ�ن
ّ
وتنامــي دور القــوى الشــريرة التــي
هضمــت حقــوق المالييــن فــي مياديــن
الت�ثيــر السياسـ ّـي دون تطبيــق العدالــة
أ
بحقهم!
ّ

ّ
ّّ
الملف الشــائك
إ�ن مــن أالهمية في هذا ّ
أ�ن نتعـ ّـرف علــى الســام المطلــوب،
ّ
المفصليــة
أو�بعــاده ،ومــا هــي القضايــا
ّ
التي يجب أ�ن يتفاهم عليها العراقيون،
وعلى ماذا يمكن أ�ن ّيتفقوا؟
ّ
ّ
التجربــة المريــرة أ� ّكــدت أ�ن غالبيــة
القــوى الشـ ّـريرة والحاكمــة تســعى
الصح ّيــة القائمــة
لتوظيــف الحالــة غيــر ّ
ّ
لمصلحتهــا ّ
الحزبيــة والشــخصية ،وهنــا
يمكــن اقتراح خارطــة طريق ،بخطوط
للت�ســيس لمرحلــة الســام
عريضــة ،أ
العراقـ ّـي المرتقــب ،وذلــك عبــر تطبيق
آالتي:
والطم�نينة،
 تنفيذ سياســة زرع الثقــةأ
ُ
وهي من � ّ
هم السياسات المهملة ،ولهذا
أ
من أ�راد أ�ن يقود البالد للسالم عليه أ�ن
ّ
يطبــق سياســة زرع الثقــة فــي البيــت
والشــارع والمدرســة والدوائر الرسـ ّ
ـمية
كل مــكان،
وصنـ
ـدوق االقتــراع ،وفــي ّ
ّ
و إ�ال فـ إـ�ن سياســة الترهيــب والتخويــف
ّ
معا!
مستمرة في هدم إالنسان والدولة ً
العمــل على بســط ســلطة القانون علىالجميــع أل ّن القوانيــن وضعــت لسـ ّـد
حاجــة النــاس ،ولتنظيم حياتهم ونشــر
الطم�نينة والسالم بينهم.
أ
لجم القوى الشـ ّـريرة ،وتطبيق القانوننؤســس لمرحلة
حتــى ّ
عليهــا بــا رحمــة ّ
الهش
الســام المســتدام وليس السالم ّ

الــذي تتحكم به القــوى الحاقدة ،والتي
ّ
المجتمعي
ّتدعي أ� ّنها تحافظ على السلم
أو�فعالها خالف ذلك.
ّ
 ضــرورة أ�ن تضمــن القــوى الخيــرةـكل المواطنيــن ،وتحســم
العدالــة لـ ّ
ّ
ملفــات ّالتهــم الكيديــة والصراعــات
ّ
السياسـ ّـية عبــر أالجنحــة المسـ ّـلحة ،أ�و
ّ
القضائية.
أالسلحة
ّ
كافــة
 إ�صــدار قانــون العفــو العــام عــن ّّ
فعال بدماء
الســجناء عدا الذين تورطوا ً
ّ
العراقييــن ،والقضــاء علــى ســائر أ�نــواع
ّ
ّ
التعذيب الجسدي والحروب النفسية.
ّ
المذهبي
التعصب
مواجهة عموم صور ّ
ّ
ّ
والسياسي.
والفكري
محاربــة سياســة التهميــش السياســيّ،ّ
العراقيين
والسعي لتوزيع الحقوق على
ـدا عــن لغة
بعدالــة وطيــب نفــس ،وبعيـ ً
البطــش والســاح والترهيــب ،وعبــر
انتخابات ّ
حرة ونزيهة.
كافــة
نشــر ثقافــة التســامح ومحاســبة ّوســائل إالعــام التــي تنشــر الكراهيــة
والخراب بين الناس.
 التســامح ال يعنــي هضــم حقــوقآالخريــن وطــي الماضــي وبدايــة صفحة
ْ
تلطخــت أ�يديهــم بدماء
جديــدة مــع َمن ّ
ّ
العراقيين ،وفــي أ�فضل أالحوال يمكن
يتنحــى
القبــول بتلــك المرحلــة علــى أ�ن ّ
هــؤالء عــن كل المناصــب ّ
المهمــة فــي
ّ

إ�دارة الدولــة ،ويكــون الحكــم النهائـ ّـي
بمصيرهم للقضاء ُالمحايد.
التســامح ال يعنــي هضــم حقــوقآالخريــن وطــي الماضــي وبدايــة صفحة
ْ
تلطخــت أ�يديهــم بدماء
جديــدة مــع َمن ّ
ّ
العراقيين ،وفــي أ�فضل أالحوال يمكن
يتنحــى
القبــول بتلــك المرحلــة علــى أ�ن ّ
هــؤالء عــن كل المناصــب ّ
المهمــة فــي
ّ
إ�دارة الدولــة ،ويكــون الحكــم النهائـ ّـي
بمصيرهم للقضاء ُالمحايد
ودعم المشاريع
 تشجيع إ�عمار المدنْ ،ّ
ّ
والتنموية.
االقتصادية
تنظيم رحــات ّمج ّانية لعودة مهجريالخــارج ،مــع تعويضهــم الوظيفـ ّـي
ّ
ّ
القسري.
والمالي عن سنوات التهجير
ّ
ضرورية
هــذه الخطوات الفاعلة وغيرها
جــدا لترتيــب � ّ
رضيــة صالحــة للتســامح
أ
ً
ّ
المجتمعي.
والسالم
ـكل مــن
يفتــرض أ�ن نتصـ ّـدى جميعــا لـ ّ
يســعى لنشــر الحــرب ،ولنعمــل مــن
أ�جــل حيــاة بــا حــروب ،وبــا كراهيــة،
وبــا أ�نــاس ال يحبــون الحيــاة ،ونســعى
كل تفاصيــل
لتطبيــق الســام فــي ّ
بالطم�نينــة
حياتنــا ،لنحيــا حيــاة مليئــة
أ
ـدا عن مظاهــر الحروب
والســعادة ،بعيـ ً
والترهيب والدماء!
َفم ْن سيزرع السالم (المفقود) في بالد
الرافدين؟
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كيف يمكن أن يســاعد فهم آلية
العقل على التعلم ؟

العقل والتعلم
قبــل فهــم آ�ليــة العقــل علــى التعلــم ،كانــت ابنــة أ�خــت
صديــق مقرب لــي تواجه معضلة التخــرج واالنتهاء من
الدراســة الجامعيــة  ،كانت بحاجــة إ�لى اجتياز مقرر في
الرياضيــات حتــى تتخــرج لكنهــا لــم تســجل فيــه ألنهــا
خشت من الفشل .كانت تعتقد أ�نها لم تكن “جيدة في
الرياضيــات” ممــا جعلهــا عالقة في مـ أـ�زق التخرج وغير
قدما .
قادرة على المضي ً
ابنــة أ�خ صديقــي ليســت الحالــة أالولــى التــي تجبــر
علــى دراســة مقــرر الرياضيــات أ�و الوحيــدة التــي مــرت
بعقبــات أ�خــرى فــي الطريق نحــو النجاح .أ�حد أ�شــكال
هــذا العوائــق ربمــا رســالة خاطئــة مــن أ�حدهــم دخلت
ً
موهوبــا بمــا
إ�لــى العقــل الباطــن مفادهــا أ�نــك لســت
يكـفــي للنجــاح فــي مجال معيــن ؛ أ�و أ�نك ال تملك الثقة
للمثابرة والوصول لما كافحت من أ�جله.
ولفهــم آ�ليــة العقــل علــى التعلــم جــاء كـتــاب بعنــوان :
(Limitless Mind: Learn, Lead, and Live
 ) Without Barriersللكاتبــة جــو بوالر ليبين ما هو
الخط� والصواب في مثل هذه الحاالت.
أ
تقــول بوالــر أ�ســتاذة الرياضيات في جامعة ســتانفورد ،
إ�ن النــاس يمكــن أ�ن يتعلمــوا أ�ي شــيء بمجــرد فهمهــم
لكيفية عمل العقل وكيفية دعم أ�ساليب تعلمهم.
تدعــو بوالــر فــي كـتابهــا عن آ�ليــة العقل علــى التعلم إ�لى
تجاهــل المفاهيــم القديمــة عــن “الموهبــة” واحتضــان
العلــم الجديــد للعقــل بشــكل كامــل  ،وبالتالــي تحويل
المــدارس والمؤسســات أو�ماكن العمل إ�لى بيائت تدعم
بدال من الحد منه.
النجاح ً
مشكلة الموهبة
ـد� مالييــن أالطفــال فــي كل عــام
تقــول بوالــر“ :يبـ أ
رحلتهــم الدراســية متشــوقين لمــا ســيتعلمونه  ،لكــن
ســرعان مــا يصابــون بخيبة أ�مــل عندما يكـتشــفون أ�نهم
ال يتمتعــون بالــذكاء الكافــي مثــل آالخريــن  ،ربمــا ألن
آالباء والمدرسين يوجهون رسائل سلبية عن غير قصد
مفادها أ�ن الموهبة فطرية إ�ما أ�ن تمتلكها أ�و ال .
الحظــت بوالــر أك�ســتاذة للرياضيــات مــن خــال عملها
المباشــر مع الطالب القلــق والخوف في عيون عدد من
الفتيان والفتيات الذين يسجلون في مقرر الرياضيات ،
وت�ثيره على قدارتهم التعليمية.
وانعكاس ذلك أ
تزعــم أ�ســتاذة الرياضيــات بوالــر فــي كـتابهــا عــن آ�ليــة
العقــل على التعلم “ إ�ن أالســطورة القائلــة أب�ن أ�دمغتنا
ثابتــة أو�ننا ببســاطة ال نمتلك الكـفــاءة لمواضيع معينة
ليســت فقــط غيــر دقيقــة مــن الناحيــة العلميــة ؛ بــل
انتشــارها فــي كل مــكان أ�ثــر سـ ًـلبا علــى التعليــم و علــى
العديد من أالحداث أالخرى في حياتنا اليومية “.
وتضيــف بوالــر ” علــى الرغــم مــن أ�ن علــم المرونــة
العصبيــة – كيــف تتغيــر أ�دمغتنــا اســتجابة للتعلــم –
يشــير إ�لــى أ�ن التعلــم يمكــن أ�ن يحدث فــي أ�ي عمر  ،إ�ال

أ�ن هذه أالخبار لم تصل إ�لى الفصول الدراسية ” .
أو�ضافــت أ�ن بعــض أالراء الخاطئــة عــن “الموهبــة”
ولــدت ســلوكا عنصريــا وجنســيا .علــى ســبيل المثــال ،
كـثيــر مــن الفتيــات تلقين رســائل في مرحلــة مبكرة أ�ن
الت�ثير والتدخل
للوالد فقط  ،مما أ�دى إ�لى أ
الرياضيات أ
بشــكل غيــر مباشــر فــي قدراتهــن علــى النجــاح  ،أو�دى
أ�يضــا إ�لى التفاوت التعليمي بين الجنســين في مجاالت
والمر ذاتــه يتكرر مع
الدراســة المتعلقــة بالرياضيــات .أ
أالشــخاص الملونيــن  ،توجــه لهــم رســائل خاطئــة ممــا
اضطرهــم إ�لــى إ�ثبــات خطـ أـ� هــذه الصــور النمطية حول
الذكاء .
كيف تساعدنا عقولنا على التعلم ؟
ال تتوقــف بوالــر عــن إالشــارة إ�لــى المشــكلة فــي كـتابهــا
وقدمت عدة نصائح لمســاعدة أ�ي شــخص ســواء يشــعر
بالقلق من تعلم الرياضيات أ�و العوائق أالخرى للتعلم
بهدف بناء عقلية جديدة.
افهم �ن عقلك يتغير ً
دائما .تقول بوالر في هذا إالطار :
أ
“في كل مرة نتعلم  ،يشكل دماغنا المسارات العصبية
أ�و يقويهــا أ�و يربطهــا “ .هــذا يعني أ�نه ال يوجد أ�حد عالق
بدال من ذلك
عنــد الــوالدة بحدود ما يمكــن أ�ن يتعلمهً .
 ،فـ إـ�ن إاليمــان بالموهبــة وكيــف يؤثــر ذلك علــى طريقة
تدريــس المعلميــن وهــو ما يعيــق تعلم النــاس بالفعل.
علــى ســبيل المثــال  ،عندمــا يتــم تقســيم الطــاب إ�لــى
بناء
مجموعــات قــراءة مختلفــة أ�و مجموعــات رياضيات ً
على القدرات الذاتية للطالب يمكن أ�ن يؤدي إ�لى نتائج
والفضــل إ�بقــاء الطــاب ذوي
نتائــج أ�سـ أـو� للطــاب  ،أ
القــدرات المختلطــة ًمعــا .كمــا أ�ظهــر بحــث من ســابق،
إ�ن أ�دمغة أالشخاص الذين تم تصنيفهم في وقت مبكر
علــى أ�نهــم مــن ذوي “القــدرات المحــدودة فــي التعلم”
دروســا
يمكن إ�عادة أت�هليهم بعد برنامج قصير يتضمن ً
فردية.
والخطــاء والفشــل.
تعلــم كيفيــة احتضــان المعانــاة أ
عمومــا أ�ن الحصــول علــى
يعتقــد الطــاب والمعلمــون ً
إالجابــة الصحيحــة فــي االمتحانــات الدوريــة دليل على
التعلــم .تشــير بوالر إ�نــه على أ�رض الواقــع عندما يتمرن
الطــاب على مســائل صعبــة – تفوق قدرتهــم – يعمل
الدمــاغ بجديــة أ�كبــر ويكــون معرفــة جديــدة .هــذا أ� ًيضا
يجعــل المعرفــة أ�كـثــر ســهولة فــي وقــت الحــق .إ�ن
ممارســة مــا يمكنهــم فعلــه بشــكل جيــد بالفعــل يعيق
تعلــم الطــاب  ،بينمــا يســاعد ارتــكاب أالخطــاء علــى
التركيــز علــى طــرق مختلفــة للنظر في مشــكلة مــا  ،مما
يســاعد علــى تعزيــز التعلــم  .عندمــا يشــجع المعلمــون
الطالب على المعاناة والبحث ويمنح الطالب ألنفسهم
محررا
إالذن بارتــكاب أالخطاء  ،يمكــن أ�ن يكون ذلك
ً
بشكل ال يصدق لكليهما.
ّغيــر معتقداتــك عــن عقلــك  ،وســيتبعك عقلــك .عندما
تغيــر أر�يــك عــن نفســك  ،اتضــح أ�ن هــذا ســيغير أ� ًيضــا

جســمك وعقلــك .على ســبيل المثــال  ،وجــد الباحثون
أ�ن البالغين الذين لديهم أ�فكار ســلبية عن الشــيخوخة
عاما – كانوا أ�كـثر
في سنواتهم أالصغر – بين  18و ً 49
والوعية الدموية خالل الـ
عرضة لتجربة أ�مراض القلب أ
عامــا القادمــة  ،بغــض النظر عــن أ�عمارهم أالولية ،
ً 38
وصحة القلب  ،والعرق وعوامل أ�خرى عديدة .وينطبق
أالمر نفســه على طريقة تفكيرك في التعلم .على ســبيل
المثــال  ،إ�ذا تعلــم أالطفــال الصغــار أ�ن نجاحهــم فــي
مرتبطا بالجهد
المدرســة مرتبــط بكونهم أ�ذكياء وليــس ً
الحقا.
حماسا للتعلم ً
 ،فقد يكونون أ�قل ً
جــرب مناهــج متعــددة للتعلــم .علــى الرغم مــن أ�نه من
المهــم أ�ن يكــون لديــك عقليــة نمــو للتعلــم – االعتقــاد
بـ أـ�ن المعرفــة ليســت ثابتــة  ،ولكــن يمكــن تطويرهــا
مــن خــال الجهــد والمثابــرة – فمن المهــم أ� ًيضا تجربة
اســتراتيجيات تعلــم جديــدة .تعمــل المناهــج متعــددة
أالبعــاد للتعليــم والتعلــم بشــكل أ�فضــل ألنهــا تشــرك
العديــد مــن مناطق الدماغ فــي وقت واحد  ،والتواصل
بيــن مناطــق الدماغ المختلفة يســاعد في التعلم  .حتى
الكـفــاءة فــي الرياضيــات يمكــن تعزيزهــا مــن خــال
المعرفــة أ�و المهــارات التــي تبــدو غيــر مرتبطــة – مثــل
المهــارات اللفظيــة أ�و إ�دراك حركــة أالصابــع (القــدرة
علــى تحديــد أ�صابعنــا دون النظر إ�ليها) .كـتبت أ�ســتاذة
الرياضيــات بوالــر فــي كـتابهــا عــن آ�ليــة العقــل علــى
التعلــم“ :كشــفت أالبحاث الجديدة حــول عمل الدماغ
الحاجــة إ�لــى نهج مختلــف للتدريس يكــون أ�كـثر حركية
 ،وتعــددا فــي أالبعــاد  ،و إ�بداعــا عــن أالســاليب التــي تم
اســتخدامها في الماضي في معظم مؤسســات التعليم”.
وجــدت بوالــر فــي بحثهــا الخــاص أ�ن هــذا النهــج متعدد
الجوانــب لتدريس الرياضيــات – تحدي الطالب للنظر
فــي المشــكالت باســتخدام اســتراتيجيات مختلفــة ،
مثــل ســرد القصص أ�و الفن المرئــي – كان أ�كـثر فاعلية
للتعلــم  ،خاصــة بالنســبة للفتيــات ومتعلمــي اللغــة
ً
اقتصاديــا الطالب .يشــير هذا
إالنجليزيــة والمحروميــن
إ�لــى أ�ن االقتــراب مــن أ�مــر تريــد أ�ن تتعلمــه مــن زوايــا
متعددة أ�فضل من مجرد محاولة فهمه بشكل صحيح.
ـدال مــن
اجعــل هدفــك الوصــول إ�لــى التفكيــر المــرن بـ ً
السريع .في كـثير من أالحيان  ،يسود اعتقاد لدى كـثير
من المعلمين والطالب أ�ن الشــخص الســريع في إ�نجاز
المهــام يعنــي أ�نــه متمكن فيه  ،ولكــن أالمر ليس كذلك
كمــا تقول الدراســات .محاولة إالنجــاز تحت الضغط –
مثل االختبار المحدد بوقت – يمكن أ�ن يسبب ضغوطا
مما يضر بالذاكرة العاملة الالزمة الستدعاء المعلومات
المهمة .لهذا الســبب تزعم أ�ســتاذة الرياضيات بوالر أ�ن
إ�عطــاء الطــاب مجموعــات طويلــة من المســائل لحلها
فــي المنزل  ،أ�و محاولة قياس مســتوى أ�داء الرياضيات
لــدى الطــاب فــي ظــل ظــروف زمنيــة غيــر مفيــد .كمــا
يمكــن أ�ن يثنــي علمــاء الرياضيــات فــي المســتقبل مــن

االستســام المبكــر عــن حــل مســائل معقــدة إ�ذا كانــوا
اعتقدوا أ�ن السرعة تساوي الكـفاءة .في المقابل سنجد
تفــوق بعــض الطالب عن طريــق االختبــارات المحددة
بوقت بسبب امتالكهم مهارة التعامل مع ظروفها ومن
وبدال من
غير المرجح أ�ن تتوقف مســيرتهم التعليمية ً .
ذلــك تقترح بوالر التعامل بطــرق أ�كـثر مرونة مع مرور
الوقت  ..هذا مفتاح التعلم.
حــاول التعــاون .المــدارس التــي تعلــم عقليــة النمــو لن
تســاعد الطــاب بالضــرورة علــى التعلــم بشــكل أ�فضل
إ�ذا لــم يكــن هنــاك دعــم مــن أالقــران للفكــرة بمعنــى ،
الدعــم بيــن الطــاب ســيقل إ�ذا كان مــن بينهــم مــازال
يصــدق فرضيــة الطالــب الموهوب .من المهــم أ�ن تعزز
المــدارس أ�فضليــة التعلــم الجماعــي بــدال مــن تشــجيع
التعلــم أالحــادي .أ�ظهــرت إ�حدى الدراســات إ�ن العمل
فرقا
بدال من العمل المنفرد يمكن أ�ن يحدث ً
الجماعي ً
بيــن اجتيــاز مقــرر الرياضيــات الصعــب أ�واالستســام
والفشل .
تضيــف بوالــر“ :يحــدث تغييــر مهــم عندمــا يعمــل
الطــاب ًمعــا ويكـتشــفون أ�ن الجميــع يجــد صعوبــة
فــي بعــض العمــل أ�و كلــه” .إ�نه يعــزز فكــرة أ“�ن التعلم
عمليــة مســتمرة أو�ن العقبــات شــائعة” أو�ن التركيــز
بدال مــن محاولة
علــى التعــاون فــي الفصل الدراســي – ً
اختبار الطالب بشكل فردي – يشبه أ� ًيضا عالم العمل
بشــكل أ�وثق  ،ويمكن أ�ن يســاعد في تقليل التحيز بين
الجنسين الموجود ً
غالبا في المواد المتعلقة بالعلوم.
فــي حالــة ابنة أ�خت صديقي  ،انتهــى بها أالمر باالعتماد
علــى دعــم عمتهــا والتواصــل مــع معلــم يشــجع عقليــة
النمــو وعلمهــا اســتراتيجيات جديــدة لحــل المشــكالت
 ،وســاعدها فــي تقليل قلقها من الرياضيــات .وفي نهاية
المطــاف ســجلت فــي مقــرر الرياضيات وحققــت نجاحا
باهرا.
ً
ً
تعتبــر قصتهــا تذكيــرا مهمــا بـ أـ�ن العقبات التــي تعترض
مســيرة التعلــم ً
غالبا ما تكــون نتيجة لمناهجنا أ�كـثر من
قدراتنا.
المصدر Jill Suttie - berkeley.edu :

الخميس

العدد  15 /1582شوال  1442هـ  27 /ايار  2021م

ترجـمات

11

 : NYTتروي قصة مسن وضع

مدخراته بشقة دمرها االحتالل بغزة

دار السالم /متابعة
ســلطت صحيفــة نيويــورك تايمــز أالمريكيــة الضوء
علــى قصة مســن فلســطيني دمــر االحتــال أ�حالمه
باالســتقرار ،بعــد أ�ن قصــف بــرج الجــاء في قطاع
غــزة قبــل أ�يــام أو�حالــه إ�لــى ركام ،مشــردا بذلــك
عائالت فلسطينية عدة ،ومكاتب صحفية.
وروت ليلــى العريــان ،وهــي صحفيــة فلســطينية
أ�مريكيــة فــي مقــال نشــرته الصحيفــة ،قصــة جدهــا
الذي اشــترى من مدخراته بيتا في غزة ،أ�صبح أ�ثرا
بعــد عيــن فــي أ�عقــاب تدميــر االحتالل بــرج الجالء
المكــون مــن  12طابقا في غزة ،الــذي كانت تعمل
منه قناة الجزيرة ووكالة أ�سوسيتدبرس.
وســردت العريــان قصــة جدهــا قائلــة" :اشــترى
بمدخراتــه شــقة فــي البرج وتركها ليرثهــا أ�بناؤه من
بعد ،لكنها أ�صبحت آالن أ�نقاضا ورمادا ،وهو درس
تعلمــه الفلســطينيون عبــر أالجيــال ،هــو أ�ن البيت
شيء عابر ويمكن أ�ن يؤخذ منهم في أ�ية لحظة".
وتابعــت" :كان جدي عبد الكريم يعرف هذا جيدا،
فقصــة حياتــه يمكــن أ�ن تحكــى عبــر البيــوت التــي
خســرها ،فقــد ولــد في غزة عــام  1933وفقد والديه
وهــو في ســن الخامســة ،وعايش جيــل النكبة ،وهو
مــن الفلســطينيين الذيــن جربوا إالرهاب والتشــرد
الذي رافق إ�نشاء دولة االحتالل عام  .1948وكان
في المدرسة الثانوية ،ويمكنه الحديث عن القنابل
مــن الطائــرات إالســرائيلية التــي أ�لقيت فــوق غزة،
التي مزقت الغبار بين قدميه".
أو�ردفــت" :وتــم تشــريد آ�الف الفلســطينيين مــن
بيوتهــم وحدثــت مجــازر فــي المــدن والقــرى فــي
البــاد .وتدفــق الالجــون علــى القطــاع الصغيــر،
وكانــت جدتــي إ�نعــام ،واحدة منهــم .وكانت واحدة
من بين  70 -50أ�لف الجئ قدموا من اللد والرملة
والقــرى المحيطــة ،شــرق يافــا ،فيما عرف بمســيرة
المــوت فــي يافا ،وعلمت أ�ن والدها ضابط الشــرطة
في يافا قد أ�عدم ودفن في مقبرة جماعية".
واســتطردت العريــان قائلــة :أ"�مســكت جدة جدتي
بالطفال أو�خذت تســير وتسير حتى سقطت أ�ظافر
أ
قدميهــا ،كمــا أ�خبرتنــا ،في ما ســيطر المســتوطنون
اليهود الذين جاؤوا من أ�وروبا على بيوتهم .وعندما
وصلت جدتي وعائلتها إ�لى غزة ،كانت قد ازدحمت
بالالجئيــن مــن كل أ�نحــاء فلســطين ،ونــام آالالف
منهــم فــي خيــام قدمتهــا لهــم أالمــم المتحــدة .وفــي
جدانــا عــام  1956كانــت
الوقــت الــذي التقــى فيــه ّ
جدتي تعمل خياطة لكي تعيل عائلتها".
وتابعــت ســرد قصــة أ�جدادهــا قائلة" :عندمــا تزوج
جــدي وجدتــي لــم يســتطيعا العثــور علــى عمــل،
أو�صبحــا جــزءا مــن الشــتات الفلســطيني ،حيــث

انتقال إ�لى الدول العربية التي كانت بحاجة للعمالة
والتعليــم ،ولكنهــا عاملتهــم كغربــاء تجــاوزوا مــدة
ضيافتهم".
وحــول رحلــة التشــرد التــي عاشــها جــدا العريــان
قالت" :في عام  1958انتقل جداي إ�لى الســعودية
مــع ابنهمــا البالــغ مــن العمــر عامــا واحــدا للعمــل
كمدرس لغة عربية .وكان يدخر ما يمكنه من راتبه
القليــل ألي�خــذ أ�بنــاءه كل فــي العطــل الصيفية كل
عام إ�لى غزة".
وبعد سنوات من الحياة المتواضعة قالت الصحفية
الفلســطينية؛ إ�ن جدهــا اشــترى قطعــة أ�رض كان
يخطــط لبنــاء بيت عليها في غزة .ثــم حدثت حرب
عام  1967عندما كان يجلس في مقهى مع أ�صدقائه
فــي مدينــة جــدة الســعودية ،وســمع جــدي أ�خبــار
احتــال إ�ســرائيل قطــاع غــزة .وكان وجهه شــاحبا
أو�غمــي عليه من الصدمة .أو�صدرت إ�ســرائيل قرارا
اعتبر أ�ي شــخص لم يكن في القطاع قبل الحرب،
أب�نه ال يعد مقيما فيه".
انتقــل الجــد وعائلتــه إ�لــى القاهــرة ،واشــترى جدي
شــقة مــن عائلــة مصريــة ،ولكــن لــم يســمح لــه
بتســجيلها باســمه ألنه فلسطيني ،بحســب العريان

التــي أ�ضافــت قائلــة" :وعندمــا قامــت والدتــي التــي
اســتقرت فــي الواليــات المتحدة وهي في ســن الـ18
بجلبــه إ�لــى أ�مريــكا ،اســتقر فــي فلوريــدا وبقــي فيهــا
طوال التسعينيات ،وقدم طلبا للجنسية".
وعندمــا حصــل جــد العريــان علــى الجنســية
أالمريكيــة ،صمــم على العودة إ�لى غزة ،لكن جدتها
رفضــت العــودة طالما بقيــت أالرض محتلة ،في ما
هو رفض العيش في المنفى ،وفي  2004انتقل إ�لى
غزة.
وشــددت بالقول" :في عام  2007فرضت إ�سرائيل
حصارا قاسيا على غزة ،في محاولة لزعزعة حكومة
حمــاس ،المســتمر حتــى اليــوم .أو�صبــح الحصــول
علــى دواء لمــرض الســكري الــذي كان يعانــي منــه
جــدي مــن شــبه المســتحيالت ،واضطر الســتخدام
موقــد الــكاز للطهي نتيجة انقطــاع التيار الكهربائي
المستمر".
وبعــد ســتة أ�عــوام وفــي أ�ثنــاء الحــرب المدمــرة عام
 ،2014قصف بيت جد العريان على الشاطئ .ولم
يكــن إب�مــكان أ�ي من أ�والده الســبعة زيارته .وعاش
كل منهــم معظــم حياتــه فــي بلــد مختلــف ،بشــكل
يعكس الحياة العصية للفلسطينيين المشردين.

وعــن شــراء الجــد شــقته أالخيــرة ،قالــت العريــان:
"وضع جدي كل مدخراته لشــراء شــقة ســكنية في
يعد من أ�طول أ�براج غزة ،وعاش
برج الجالء الذي ّ
علــى إاليجــار مــن شــقته .وعلى خــاف بــرج الجالء
الــذي أ�خلــي من ســكانه قبــل قصفه ،فهنــاك بيوت
دمرها القصف إالسرائيلي على ساكنيها".
وختمــت بالقــول" :كانــت الشــقة التــي بناهــا جــدي
بعــد حيــاة فــي المنفــى ،هــي كل شــيء عمــل مــن
أ�جلــه حتــى نهايــة حياتــه .فشــعور الحنيــن الــذي
دفعــه للعــودة إ�لــى غــزة وكل لحظــة ســعادة أو�لــم
وفقــد فــي حياتــه مغروســة في تلــك الشــقة ،وكانت
المــكان الــذي أ�مل بزيارة أ�حفاده له .ولكنني أ�عتقد
أ�نهــا لــم تكــن بهــذه البســاطة .وعندما أ�فكــر في كل
البيــوت التــي خســرها ،إف�ننــي أ�عــرف أ�ن جــدي لــم
يكــن يتوقــع أ�ن يكــون هنــاك مبنــى مــادي ليكــون
ميراثــه الدائــم .وتــرك بــدال مــن ذلــك معنــا شــيائ ال
يمكــن ألحــد أ�خــذه منــا؛ فقــد كان كـفاحــه للعــودة
للمــل ،التصميــم ،الجـ أـر�ة التــي
للوطــن تجســيدا أ
يورثها كل المشــردين الفلســطينيين مــن جيل إ�لى
الجيــل القــادم .نحــن نبنــي وهــم يدمرون ،ثــم نبني
من جديد".
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ما الفرق بين الوقف والصدقة الجارية؟
الصدقــة لغــة :مــا يعطــى للفقــراء علــى وجــه القربــة إ�لــى
هللا تعالــى .انظــر“ :تــاج العــروس” ( ،12 /26مــادة:
ص د ق ،ط .دار الهدايــة) .يقــول الراغــب أالصفهانــي
فــي “المفــردات” ( ،480 /1ط .دار القلــم)[ :الصدقــة:
مــا يخرجــه إالنســان من مالــه على وجه القربــة كالزكاة،
لكــن الصدقــة فــي أالصــل تقــال للمتطــوع بــه ،والــزكاة
للواجب ،وقد ُيسـ َّـمى الواجب صدقة إ�ذا تحرى صاحبها
الصــدق فــي فعلــه] اه ــ .والصدقــة بهــذا المعنــى يشــمل
الوقــف والصدقــة الجاريــة وغيرهمــا ممــا يرجــع إ�لى هذا
المدلول اللغوي.
واصطالحــا :تطلــق الصدقــة حقيقــة علــى إ�عطــاء المال
ً
ونحــوه -دون عــوض -بقصــد ثــواب آالخــرة .انظــر:
“المجموع” للنووي ( ،246 /6ط .المنيرية(.
وهــذا بعمومــه يشــمل صدقــة التطــوع وصدقــة الفــرض
التي هي الزكاة ،لكن عند إالطالق يراد بها في اصطالح
الفقهــاء صدقــة التطــوع .انظــر“ :مغنــي المحتــاج” (/4
 ،194ط .دار الكـتب العلمية).
ولــم يختلــف الفقهــاء فــي جــواز إ�عطــاء صدقــة التطــوع
لغيــر المحتــاج مــع كونــه خــاف أالولــى غيــر أ�ن هــذا
إالعطــاء ال يعتبــر صدقــة إ�ال إ�ذا طلــب به ثــواب آالخرة؛
يقــول إالمــام النووي في “المجمــوع” ([ :)236 /6تحل
للغنياء بال خالف ،فيجوز دفعها إ�ليهم
صدقــة التطوع أ
ويثاب دافعها عليها ،ولكن المحتاج أ�فضل] اهـ.
وقــال الخطيــب الشــربيني فــي “مغنــي المحتــاج” (/3
[ :)559الصدقة على الغني جائزة ويثاب عليها إ�ذا قصد
القربة ،فخرج بذلك ما لو ملك ًّ
غنيا من غير قصد ثواب
َّ
آالخرة] اهـ.
ً
ّ
وتطلــق الصدقــة مجــازا علــى ســائر أ�عمــال البـ ِـر كمــا في
وف َص َد َق ٌة»
قولــه صلــى هللا عليه آو�له وســلم«ُ :ك ُّل َم ْعـ ُـر ٍ
متفــق عليــه ،يقــول إالمام النــووي في “المجمــوع” (/6
[ :)246اعلــم أ�ن حقيقــة الصدقــة إ�عطــاء المــال ونحوه
بقصد ثواب آالخرة وقد يطلق على غير ذلك] اهـ.
وتنقســم صدقــة التطوع إ�لى( :صدقــة منقضية) بتمليك
العيــن ومنافعهــا للمتصدق عليــه ،أ�و إب�باحة انتفاعه بها
إ�لــى وقــت محــدد ،أ�و إ�لــى حــدث معيــن منتظــر حصوله
تنتهــي عنــده الصدقــة؛ (وصدقــة جاريــة) يجــري ثوابهــا
لصاحبها في حياته وبعد موته ،إ�ذ يتم فيها إ�بقاء العين
ومنع التصرف فيها بالبيع أ�و الهبة ونحو ذلك مع إ�باحة
االنتفــاع بهــا ،أ�و تمليــك مــا تبقــى مــن ريعهــا للمتصـ َّـدق
معينا أ�م جهة -مدة بقاء العين
ـخصا ً
عليه -ســواء كان شـ ً
بعــد البــدء أ� ًول بعمارتها من الريــع و إ�صالح ما يكون به
بد�ت هــذه الصدقة
نموهــا وعــدم انقطــاع ريعها؛ ســواء أ
المتصدق صاحب العين ِكما في (الوقف) ،أ�و
فــي حيــاة
ِّ
الت�بيد).
على
بالمنافع
(الوصية
في
كما
مماته
بعد
أ
والصل في مشروعية الصدقة الجارية ما رواه البخاري
أ
ومســلم عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا :أ�ن عمــر بــن
رضا بخيبــر ،أف�تى النبي صلى هللا عليه
الخطــاب أ�صاب أ� ً
آو�لــه وســلم يسـ أـت�مره فيهــا ،فقــال :يــا رســول هللا ،إ�نــي
مال قط أ�نفس عندي منه،
أ�صبــت أ� ً
رضــا بخيبر ْلم أ�صب ً
َ
َ
فما أت�مر به؟ قال :إ«�ن ِشـ ْـئ َت َحب ْسـ َـت أ� ْص َل َها و َت َص َّد ْق َت
ِب َهــا» ،قــال :فتصــدق بهــا عمــر ،أ�نــه ال يبــاع وال يوهــب
وال يــورث ،وتصــدق بهــا فــي الفقــراء ،وفــي القربــى وفــي
الرقــاب ،وفــي ســبيل هللا ،وابــن الســبيل ،والضيــف ال

جنــاح علــى من وليها أ�ن أي�كل منهــا بالمعروف ،ويطعم
مال.
غير متمول» .وقال ابن سيرين :غير أ
مت� ٍثل ً
وكذلــك مــا رواه البخاري عن ابن عمــر رضي هللا عنهما:
أ�ن عمــر تصــدق بمــال له علــى عهد رســول هللا صلى هللا
نخل ،فقال
عليــه آو�لــه وســلم ،وكان يقال له ثمــغ وكان ً
مال وهو عندي نفيس،
عمر :يا رسول هللا ،إ�ني استفدت ً
فـ أـ�ردت أ�ن أ�تصــدق بــه ،فقال النبي صلــى هللا عليه آو�له
َُ ُ
ـاع َول ُيوهـ ُـب َول ُيـ َ
ـور ُث،
وســلم«َ :ت َصـ َّـد ْق ِب أ� ْص ِلـ ِـهَ ،ل يبـ َ َ َ
َو َل ِكـ ْـن ُي ْن َفـ ُـق َث َمـ ُـر ُه» ،فتصــدق بــه عمــر ،فصدقتــه تلــك
فــي ســبيل هللا وفــي الرقــاب والمســاكين والضيف وابن
الســبيل ولذي القربى ،وال جناح على من وليه أ�ن أي�كل
منه بالمعروف ،أ�و يوكل صديقه ،غير متمول به.
وكذلــك ما رواه مســلم عن أ�بــي هريرة رضي هللا عنه :أ�ن
ـات
رســول هللا صلــى هللا عليــه آو�لــه وســلم قــال :إ«� َذا َمـ َ
ْ ِإال ْن َس ُان ْان َق َط َع َع ْن ُه َع َم ُل ُه إ� َّل ِم ْن َث َل َث ِة أ� ْش َي َاءِ :م ْن َص َد َق ٍة
َج ِار َي ٍة ،أ� ْو ِع ْل ٍم ُي ْن َت َف ُع ِب ِه ،أ� ْو َو َل ٍد َصا ِل ٍح َي ْد ُعو َل ُه».
يقــول العــز بــن عبد الســام فــي “قواعــد أالحــكام” (/1
 ،)136ط .دار الكـتــب العلميــة[ :الصدقــة الجاريــة
تحمــل علــى الوقــف وعلــى الوصيــة بمنافــع داره وثمــار
بســتانه علــى الــدوام ،إف�ن ذلك من كســبه لتســببه إ�ليه،
فكان له أ�جر التسبب] اهـ.
واصطالحــا :حبــس مــال يمكن
والوقــف لغــة :الحبــس.
ً
االنتفــاع بــه مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على
مصــرف مباح .انظــر“ :غاية البيان شــرح الزبد” للرملي
الشافعي (ص ،230 :ط .دار المعرفة).
وفــي “حاشــية الشــلبي الحنفــي علــى تبييــن الحقائــق”
( ،324 /3ط .دار الكـتــاب إالســامي) عــرف الوقــف
ـرعا أب�نــه[ :حبس العيــن على ملك الواقــف والتصدق
شـ ً
بمنفعتهــا أ�و صــرف منفعتهــا إ�لــى مــن أ�حــب -وهــذا عند
إالمام أ�بي حنيفة ،-وعندهما أ�-ي الصاحبين أ�بي يوسف
ومحمــد :-حبســها ال على ملك أ�حد غيــر هللا تعالى .و إ�نما
قلنا :أ�و صرف منفعتها؛ ألن الوقف يصح لمن يحب من
أالغنيــاء بــا قصــد القربــة ،وهــو و إ�ن كان ال بــد في آ�خره
الت�بيد] اهـ.
من القربة بشرط أ
أ� َّمــا الوصيــة بالمنافع فالوصية لغة :أم�خوذة من وصيت
الشــيء بالشــيء أ�صيــه أ�ي وصلتــه ،أو�وصيــت إ�ليه بمال
جعلته له .انظر“ :المصباح المنير” للفيومي (،662 /2

ط .المكـتبة العلمية).
واصطالحــا :هــي تمليــك مضــاف إ�لــى مــا بعــد المــوت
ً
بطريــق التبــرع؛ ســواء كان ذلــك فــي أالعيــان أ�و فــي
المنافــع .انظــر“ :تبييــن الحقائــق” للزيلعــي (،182 /6
ط .دار الكـتاب إالسالمي) ،و”البحر الرائق” البن نجيم
( ،459 /8ط .دار الكـتاب إالسالمي).
والمنافــع جمــع منفعــة :وهــي الفائــدة التــي تحصــل
باســتعمال العيــن ،كالمســتحصلة مــن الــدار بســكناها
ومــن الدابــة بركوبهــا .انظــر“ :درر الحــكام شــرح مجلــة
أالحــكام” لعلي حيــدر ( ،115 /1المادة ،125 :ط .دار
الجيل).
وقــد ذهــب جمهــور العلمــاء إ�لــى أ�ن المــراد بالصدقــة
الجارية في الحديث السابق الوقف دون غيره من أ�عمال
البـ ِّـر و إ�ن شــملها ظاهــر لفــظ الحديــث بعمومــه؛ فيكون
مــن قبيــل العام الــذي أ�ريد به الخاص ،مــع اتفاقهم أب�ن
هنــاك أ�عمـ ًـال أ�خــرى يجــري ثوابها بعد المــوت كالوصية
بالمنافــع ،لكــن حملــوا الصدقــة الجاريــة علــى الوقــف،
واســتبعدوا حملهــا علــى الوصيــة بالمنافــع لندرتها؛ قال
الخطيــب الشــربيني فــي “مغنــي المحتــاج” (:)523 /3
[والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما
قالــه الرافعــي ،فـ إـ�ن غيره مــن الصدقات ليســت جارية،
بــل يملك المتصــدق عليه �عيانها ومنافعهــا ً
ناجزا ،أو�ما
أ
الوصية بالمنافع و إ�ن شملها الحديث فهي نادرة ،فحمل
الصدقة في الحديث على الوقف أ�ولى] اهـ.
مطلقا
لكن أ
المت�خرون من الشــافعية لم يســلموا بذلك ً
بــل أ�حالــوه للنظــر ولــم يقطعــوا بـ أـ�ن مــا دون الوقــف
ال يدخــل فــي ُمسـ َّـمى الصدقــة الجاريــة المذكــورة فــي
الحديــث ،مســتندين إ�لــى مــا جــاء فــي أ�حاديــث أ�خــرى؛
كالــذي رواه ابــن ماجه في “ســننه” عن أ�بي هريرة رضي
هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه آو�له وسلم:
إ«� َّن ِم َّمــا َي ْل َحـ ُـق ْال ُم ْؤ ِمـ َـن ِم ْن َع َم ِل ِه َو َح َسـ َـنا ِت ِه َب ْعـ َـد َم ْو ِت ِه:
ِع ْل ًمــا َع َّل َم ُه َو َن َشـ َـر ُهَ ،و َو َلـ ًـدا َصا ِل ًحا َت َر َكـ ُـهَ ،و ُم ْص َح ًفا َو َّر َث ُه،
� ْو مسجدا بناهْ � ،و ب ْيتا ِل ْبن َّ
يل َب َن ُاه ،أ� ْو َن ْه ًرا أ� ْج َر ُاه،
الس ِب
أ َ ْ ِ ً ََ ُ أ َ ً ِ
ِ
أ� ْو َص َد َقـ ًـة أ� ْخ َر َج َهــا ِمـ ْـن َما ِلـ ِـه ِفي ِص َّح ِتـ ِـه َو َح َيا ِتـ ِـهَ ،ي ْل َح ُق ُه
ِم ْن َب ْع ِد َم ْو ِت ِه».
وعــن أ�نــس رضي هللا عنه قال :قال رســول هللا صلى هللا
«سـ ْـب ٌع َي ْجـ ِـري ِل ْل َع ْبـ ِـد أ� ْج ُر ُهـ َّـن َو ُه َو ِفي
عليــه آو�له وســلمَ :

َق ْبـ ِـر ِه َب ْعـ َـد َم ْو ِتـ ِـهَ :مـ ْـن َع َّلـ َـم ِع ْل ًمــا ،أ� ْو أ� ْج َرى َن ْهـ ًـرا ،أ� ْو َح َف َر
ِب ْئ ًرا ،أ� ْو َغ َر َس َن ْخ ًل ،أ� ْو َب َنى َم ْس ِج ًدا ،أ� ْو َو َّر َث ُم ْص َح ًفا ،أ� ْو
َتـ َـر َك َو َل ًدا َي ْسـ َـت ْغ ِف ُر َل ُه َب ْع َد َم ْو ِتـ ِـه» .رواه البزار أو�بو نعيم
في “الحلية”.
قــال الحافــظ المنــاوي في “فيــض القديــر” ( ،87 /4ط.
[(�و غرس نخـ ًـا) أ�ي لنحو
المكـتبــة التجاريــة الكبــرى) :أ
تصــدق بثمــره بوقــف أ�و غيــره… قــال البيهقــي :وهــذا
الحديــث ال يخالــف الحديــث الصحيح إ�ذا مــات ابن آ�دم
انقطــع عملــه إ�ال من ثــاث ،فقد قال فيــه :إ�ال من صدقة
جارية وهي تجمع ما ذكر من الزيادة] اهـ.
فغــرس النخــل للتصــدق بثمــره بصــورة مغايــرة لصورة
الوقف يدخل في مسمى الصدقة الجارية.
وقد تقدم قول العز بن عبد السالم في “قواعد أالحكام”
([ :)136 /1الصدقــة الجاريــة تحمل علــى الوقف وعلى
الوصية بمنافع داره وثمار بستانه على الدوام] اهـ.
وممــا ســبق :يتبيــن أ�ن مفهــوم الصدقة الجاريــة أ�عم من
مفهــوم الوقــف؛ ألن الوصيــة بالمنافــع يصــدق عليهــا
أ�نهــا صدقــة جاريــة ،ومفهومهــا مغايــر لمفهــوم الوقــف،
وتخصيص العلماء لمفهوم الصدقة الجارية في الحديث
الشــريف بالوقف ال يســتلزم أ�ن الصدقات غير الوقف ال
مطلقا ،و إ�نما قضيتهم
تدخل في عموم الصدقة الجارية ً
أ�ن هــذا اللفــظ العام في الحديث؛ هل أ�ريد به العام ،أ�م
أ�ريد به الخاص؟ فقالوا :أ�ريد به الخاص.
المت�خرون ،والظاهر أ�ن يقال:
واستشكل ذلك العلماء أ
العبــرة بعمــوم اللفــظ ،وال مانــع مــن حمــل اللفــظ علــى
عمومــه؛ حيــث هو أالصل وحيث تشــهد لذلك القرائن؛
فتكــون الوصيــة بالمنافــع مــرادة أ� ًيضــا بلفــظ الصدقــة
الجارية في الحديث؛ إف�ن من المتفق عليه بين العلماء
أ�نهــا صدقــة ،أو�ن ثوابهــا يجــري لصاحبهــا كجريان ثواب
الوقف ،و إ�ن كان الوقف أ�فضل منها من حيث إ�ن ثوابه
يبد�
ـد� فــي حيــاة المتصدق ويســتمر بعد موتــه ،بينما أ
يبـ أ
ثــواب الوصيــة بالمنافــع مــن بعــد الموت .وهللا ســبحانه
وتعالى أ�علم.

المصدر  :دار إالفتاء المصرية
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التقويم السنوي يربي أبناءنا
د .رشاد الشين
ونحن نســعى لبناء الوطــن وتحقيق النهضة
والصــاح؛ إف�ن أ�غلى مــا نملك هو
والتنميــة إ
أ�بناؤنــا والجيــل القادم الذي ســيحمل الراية
ويتولــى القيادة؛ لذا وجب أ�ن نحســن إ�عداد
وت�هيــل وتربيــة هــذا الجيــل علــى
وتدريــب أ
قيــم النهــوض الحضاري ،وعلى أر�ســها إ�دارة
الوقــت والتخطيــط ..فالوقت أ�هم ما يمتلكه
إالنســان ،والنظام أ�ســاس النجاح في الحياة
كلهــا؛ لــذا مــن أالهميــة بمــكان أ�ن نوظــف
التقويــم الســنوي بشــكل فعــال لتنظيــم
شوئننا أو�نشطتنا و إ�دارة مسار حياتنا وتربية
فلذات أ�كبادنا للنهوض أب�وطاننا.
والمربــي الناجــح هــو الــذي يســتثمر كل
شــيء حولــه لخدمــة العملية التربويــة ،ومن
أ�هــم أالدوات المســاعدة فــي إ�دارة الوقــت
والتخطيــط :التقويــم الســنوي أب�نواعــه؛
ســواء منهــا الورقــي أ�و إاللكـترونــي ،ولــه
عــدة مســميات أو�نــواع( :التقويــم -أالجنــدة-
المفكرة -النتيجة.)Calendar -
أ�نواع التقويمات:
التقويمــات الورقيــة :التقويــم الحائطــي-
التقويــم المكـتبــي؛ ومنهــا أالجنــدة الكبيرة،
ومنهــا المفكــرة الصغيــرة التــي تحمــل فــي
الجيب ،ومنها الكارت المجمع.
التقويمــات إاللكـترونيــة :تقويــم الهاتــف
والنترنــت-
المحمــول -تقويــم الكمبيوتــر إ
برنامج أالذان.
والتقويــم الموجــود علــى الهاتــف المحمــول
يمكــن مــن خاللــه تســجيل المهــام ،وضبــط
والعمال
بالنشــطة أ
المنبــه ليعطي تنبيهات أ
علــى مدار الســنة كلها؛ ســواء أ�عمال منفردة
غيــر مكــررة ،أ�و ضبــط تنبيــه معيــن يتكــرر
ًّ
يوميــا مثــل االســتيقاظ لصــاة الفجــر أ�و
التنبيــه لصيــام إالثنيــن والخميــس ،كذلــك
يوجــد فــي خدمــة تقويــم الهاتــف المحمــول
تقسـ ٌ
ـيم أليام أالسبوع ساعة بساعة ،ويمكن
والنشــطة؛ ليعطــي لــك
تســجيل المهــام أ
بش�نها.
الهاتف منبهات أ
مــن الخدمــات المتميــزة جـ ًّـدا علــى شــبكة
إالنترنــت خدمــة تقويــم جوجــلGoogle( :
 ،)Calendarالــذي يســاعد علــى تنظيــم
شــونك بشــكل متميــز ،ويوظــف التاريــخ
الهجــري ،ويقــدم خدمــات عبــر البريــد
إاللكـترونــي والرســائل القصيــرة ،SMS

ومــن المواقــع إاللكـترونيــة التــي تهتــم
بالتقويــم والمواقيــت موقــع الباحــث
إالسالمي.))Islamic finder:
خطة أالسرة:
إ�ن لــم تخطــط لنجاح أ�ســرتك أف�نت تخطط
لفشــلها ،ويــا حبــذا أ�ن تجتمــع أالســرة لتضع
لها خطة سنوية من خالل أ�هدافها أو�ن تربي
أالبنــاء علــى االرتباط بالهدف في كل شــيء،
فــكل يــوم له هدف أ�و مجموعــة من أالهداف
نتفــق فــي بدايــة كل عــام على أ�هــداف كبيرة
نحققهــا علــى مــدى العــام ،وهــذه أالهــداف
نجزئهــا إ�لــى أ�هــداف صغيــرة ،يتــم تحقيقهــا
واليــام ،أو�ن
والســابيع أ
علــى مــدى الشــهور أ
يكــون لكل يــوم :هــدف اليوم -شــعار اليوم-
حكمــة اليــوم -نشــاط اليــوم -وهكــذا ،أو�ن
نرتــب كل أ�نشــطتنا قــدر المســتطاع؛ مثــل:
النشــاط العلمــي -التحصيل الدراســي -صلة
أالرحــام -أالصدقــاء -النشــاط الرياضــي-
ممارســة الهوايــات -المواهــب -النشــاط
االجتماعي ..إ�لخ.
ويجــب أ�ن نســجل أ�نشــطتنا فــي التقويــم
الحائطــي بعبــارات مختصــرة ونســجلها
بالتفصيــل فــي التقويــم المكـتبــي أ�و أ�جنــدة،
وكذلــك نســجلها فــي التقويــم إاللكـترونــي؛

إلعطائنــا منبهــات علــى الهاتــف المحمول أ�و
الرسائل القصيرة أ�و البريد إاللكـتروني.
كان مــن العــادات الجميلــة للشــيخ الشــهيد
أ�حمــد ياســين ،رحمــه هللا ،أ�نــه كان يطلــب
ورقة التقويم (النتيجة) بعد صالة الفجر كل
يــوم ،ويطلب كـتابة أ�هدافه أو�نشــطته خالل
ـاال كـثيــرة؛ رغــم أ�نه
اليــوم ،فــكان ًّ ينجــز أ�عمـ ً
ًّ
ًّ
مشلول جسديا لكنه عمالق ذهنيا وعمليا.
فوائد التقويم:
* التربيــة علــى النظام والتخطيط واســتثمار
بالهــداف والتدريب على
الوقــت واالرتبــاط أ
تحقيقها.
* التربيــة علــى اســتخدام القواعــد والنظــم
والنشــطة وااللتزام العملي
وعمــل البرنامج أ
بها.
* التربيــة علــى تعظيــم شــعائر هللا بالتعــرف
علــى مواقيت الصــاة ،والتدريــب على دوام
االرتبــاط بهــا ،واالســتعداد المبكــر للصــاة
بالوضــوء ،والتهيــؤ للخــروج للمســجد قبــل
الموعد.
* االرتبــاط بالتاريــخ الهجــري والتذكير أب�يام
هللا (حــدث فــي مثــل هــذا اليــوم) ،وذلــك
باالهتمــام بالتاريــخ إالســامي أو�مجــاد
المسلمين.

* إ�حياء المناسبات إالسالمية؛ مثل :الهجرة-
عيــد الفطــر -عيد أالضحى -عاشــوراء -المولد
النبوي -وكذلك انتصارات المسلمين؛ مثل:
غــزوة بــدر -العاشــر مــن رمضــان -حطيــن-
القادسية ..وغيرها.
* االهتمــام بالمناســبات الوطنيــة والقوميــة
وغرس حب الوطن واالنتماء إ�ليه.
* يمكــن عمــل تنظيــم للســنة الدراســية:
تنظيم االســتذكار من خالل خطــة ..مواعيد
االمتحانات ،مواعيد إالجازات.
بالضافــة للتقويمــات إاللكـترونيــة
هــذا إ
ً
ًّ
المتوفــرة ..اشــتر للبيــت تقويمــا حائطيا من
ً
وتقويمــا مك ًّ
ـتبيــا يوضــع فــي
الحجــم الكبيــر،
مــكان محــدد يتعامــل معــه الجميع ،واشــتر
لــكل ابــن أ�جنــدة كبيــرة ومفكــرة صغيــرة؛
طبعــا إ�لــى شــراء ســاعة لــكل
إ
بالضافــة ً
ًّ
ابــن وتدريبــه علــى توظيفهــا عمليــا ،ودرب
أ�بنــاءك علــى دوام التخطيــط و إ�دارة الوقــت
بالهــداف ..ومــع دوام التدريــب
واالرتبــاط أ
والمتابعة يت�صل السلوك ،ونعد جيال قادراً
أ
ً
علــى إ�عــادة بنــاء الوطــن الغالــي والنهــوض
بخير أ�مة أ�خرجت للناس.
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َّ
إنسانية إلى تجارة رابحة
الصيدليات من حاجة

دار السالم /بغداد /متابعة
للنســان بعــد
يبــدو أ�ن أ�ول حاجــة إ
الهــواء والمــاء والطعام هــي الدواء
مــن أ�جــل عــاج مــا يتعــرض لــه
مــن مضاعفــات صحيــة ،ســواء من
الجــروح اثنــاء عمليــة البحــث عــن
الطعــام الــذي يتناولــه ،فكانــت
هنــاك حاجة بمــرور الزمــن وتطور
الحيــاة الــى وجــود الحكيــم ،ومــن
ثــم التطــور الــى وجــود الصيدليات
التي اصبحت فــي العراق أ�كـثر من
عــدد المهندســين ،حتــى ال يــكاد
شــارع وربما زقاق يخلو من وجود
صيدليــة ،بــل ان زيــادة االمــراض
والفوضــى الدوائيــة اســهمتا إب�يجاد
ما يســمى بصيدليات الرصيف التي
يعرفها كل العراقيين ،اذ توفر لك
ادوية لم تستوردها شركة كيماديا،
فتحولــت مــن حاجــة إ�نســانية الــى

تجارة رابحة.
تاريخ وتعاويذ
قال الباحث صاحب الشــريفي عن
الصيدليــات"ان ســعر الــدواء كان
مناسـ ًـبا مــع هــذا العــدد القليل من
الصيدليــات ولــم يكــن هنــاك دواء
مغشــوش وال هــذه ماركــة اصليــة،
وال هــذا أ�لمانــي أ�صلــي ليرتفــع ثمنه
عنــد البيع" ،وتحدث الشــريفي عن
تاريــخ الصيدليــات قائــا" :كانــت
الصيدلــة والتطبيــب تمــارس فــي
المعابــد مــن خــال الكهنــة ،لذلك
كان المرضــى يعالجــون بالــدواء
والتعاويذ الدينية في مطلع التاريخ
ـد� التخصــص فــي
إالنســاني ،ثــم بـ أ
الصيدلــة يظهــر فــي القــرن الثامــن
فــي العالــم المتمــدن ببغــداد،
تدريجيا في أ�وروبا تحت
وانتشــرت
ً
اسم الكيمياء والكيميائيين".

وبيــن أ�ن "الصيدلــة تعــد مــن أ�قدم
العلــوم التــي اكـتشــفت ،اذ ان
أ�صــول علــم الصيدلــة يرجــع إ�لــى
الثلــث أالول مــن القــرن الثانــي
عشــر عندمــا كان إالنســان أالول
يضــع عصيــر أ�وراق النباتــات فــوق
الجــروح ليعالجهــا ،أو�صبحــت
مهنــة الصيدلــة حاليــا ،الصيدليــة
وهــي المــكان المختــار الــذي بــه
المادة الطبية materia medica
تركيــب الــدواء و ويتم فيهــا تداوله
وبيعــه وهي فرع من فــروع الطب
والصيدلــة تعنــي بطبيعــة وخواص
وتحضير أالدوية.
ومعان
شعار
ٍ
فــي لوحــات والفتــات الصيدليــات
أ�و بعــض المرافــق الطبيــة
والمستشــفيات ثمــة شــعار يــراه
كالفعــى الملتفــة حــول
الجميــع أ

ـك�س أ�و العصــا ،وقــال الشــريفي
الـ أ
"انــه شــعار يرمــز الــى إ�لــه الشــفاء
عنــد االغريــق ،وامــا االفعــى فترمــز
الــى االدويــة التــي تســتخرج مــن
ســمومها ،وكذلــك رمــز الهــاون
أ�و المدقــة فهــو يعــود الــى أ�حــد
الرمــوز الدوليــة للداللــة علــى مهنة
الصيدلــة مــن خــال طحــن وخلط
الكيميائيــات التــي تســتخدم فــي
صناعــة العقاقيــر" ،وتحــدث عــن
اول صيدليــة فــي العــراق قائــا:
"انهــا صيدليــة الســلطانية فــي
البصــرة ،وصاحبهــا صيدلــي عراقي
فــي العهــد الملكــي العثمانــي وهــو
عزيز اجزاحي تخرج في اسطنبول
عــام1890م ،وهــو ايضــا اول
صيدلــي يمنــح شــهادة الصيدلــة
ومزاولة المهنة".
واضــاف "ان اول طالبــة تخرجــت

مــن كليــة الصيدلــة هــي آالنســة
جوزفيــن برجونــي ،وكذلــك اول
صيدالنيــة مارســت مهنــة الصيدلة
والعمــل الحــر هــي الســيدة رحيمة
يوسف سنة 1940م".
الصيدليات الخافرة
واســتدرك الشــريفي "انــه كان
ســابقا يعلــن عــن الصيدليــات
الخافــرة لجميــع المحافظــات عــن
طريــق نشــرة أالخبــار اليوميــة
المرئيــة والمســموعة ،وكانت تبقى
الصيدليــة الخافــرة حتــى ســاعات
مت�خرة من الليل لتقديم الخدمات
أ
للحــاالت الطارئــة ،بينمــا اليــوم
غابــت هــذه الخدمــات االنســانية،
وعــزا الســبب الــى الحالــة االمنيــة
التي يعيشها البلد".
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درجال :ملعب المدينة في الحبيبية بات "جاهزًا لالفتتاح"
دار السالم /بغداد
أ� َكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال،
اليــوم االربعــاء ،أ�ن ملعــب المدينــة فــي
الحبيبيــة بالعاصمــة بغــداد ،بــات جاهـ ًـزا
لالفتتاح.
وقــال درجال في بيان صحفي ،إ�ن "ملعب
المدينــة فــي الحبيبية والذي يتســع لـ ()32
موضحا
جاهزا لالفتتاح"،
ً
أ�لف متفرج بات ً
ـدم وســاق مــع
أ�ن" العمــل جـ ٍـار علــى قـ ٍ
والســيوي لكــرة القــدم
االتحاديــن الدولــي آ
علــى رفــع الحظــر كــون العــراق يســتحق
ذلك".

تعرف على التشكيلة المثالية
للدوري اإلسباني

دار السالم /وكاالت
هيمــن العبــو فريــق أ�تلتيكــو مدريــد بطــل
الــدوري إالســباني لكــرة القــدم ،علــى
التشــكيلة المثاليــة للموســم (-2020
 )2021لـ"اليغا" المحلية.
وانتــزع أ�تلتيكو مدريــد لقب بطل "ال ليغا"
هذا الموسم ،من قطبي الكرة إالسبانية لاير
مدريــد وبرشــلونة اللذيــن احتــا المركزيــن
الثانــي والثالــث علــى الترتيــب ،ليتــوج
"الروخــي بالنكــوس" باللقــب للمرة  11في
والولى منذ عام  .2014وبحســب
تاريخــه ،أ

موقــع "هوســكورد" العالمــي المتخصــص
والحصائيــات ،فـ إـ�ن التشــكيلة
فــي أالرقــام إ
المثاليــة للــدوري هــذا الموســم ،ضمــت
 4العبيــن مــن أ�تلتيكــو مدريد.وجــاءت
التشــكيلة المثاليــة للــدوري إالســباني
للموسم ( )2021-2020كالتالي:
لحراســة المرمــى :يــان أ�وبــاك أ(�تلتيكــو
مدريد).
لخــط الدفــاع :خافــي جــاالن (هويســكا)
 ســتيفان ســافيتش أ(�تلتيكــو مدريــد) -جيوليــس كوندي ( إ�شــبيلية)  -كيران تريبير

أ(�تلتيكو مدريد).
لخط الوســط :أ�نطوان غريزمان (برشلونة)
 ماركــوس لورينتــي أ(�تلتيكــو مدريــد) -كاســيميرو (لاير مدريــد)  -جيــرارد مورينــو
(فيالاير).

وتابــع درجــال ان" الــوزارة ســبق لهــا أ�ن
أ�رســلت العديد من الرسائل إاليجابية منها
إ�قامــة المباريات الوديــة وامتالك المالعب
والبنــى التحتيــة الجاهــزة والقــادرة علــى
تضييــف المباريــات الدوليــة ،والظــروف
مهيئــة ال ســيما ان هنــاك الجديــة التامــة
والســيوي وعمــل
مــن االتحاديــن الدولــي آ
مشــترك من قبل الهيئة التطبيعية ووزارة
الشــباب والرياضــة من أ�جــل الظفر أب�حقية
العراق باستقبال المباريات الدولية ".

وفد منتخب النيبال يصل إلى البصرة
لمواجهة منتخبنا الوطني وديًا
دار السالم /البصرة
وصـ َـل إ�لــى مطــار البصــرة الدولــي وفــد
منتخــب النيبال بكرة القــدم والذي أيت�لف
ً
قادما
ـخصا بينهم ( )23العباً ،
من ( )36شـ ً
مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة ،وذلــك
وديا يوم السبت
لمواجهة منتخبنا الوطني ً
المقبــل ضمــن تحضيراتهمــا للتصفيــات
ستست�نف بداية
آالسيوية المزدوجة والتي
أ
الشهر المقبل.
وتمــت تهيئــة كل إالجــراءات إالداريــة
والتنظيميــة المتعلقــة بوصــول وفــد

منتخــب النيبــال والذي ســيتخذ من فندق
مقرا له ،بينما ســيخوض
شــيراتون البصرة ً
المنتخــب النيبالي أ�ولى وحداتــه التدريبية
مســاء اليــوم أالربعاء على مالعــب المدينة
تحضيرا لمواجهة أ�سود الرافدين
الرياضية
ً
وديـ ًـا .ويحتـ ُـل المنتخــب النيبالــي المركــز
الرابــع برصيــد ثــاث نقــاط فــي المجموعــة
الثانيــة للتصفيــات آالســيوية المزدوجــة
والتــي تضــم منتخبــات أ�ســتراليا والكويــت
والردن والصين تايبيه.
أ

رسميًا ..االتحاد الدولي يعترف بلجنة الركبي العراقي
دار السالم /متابعة
اعلن االتحاد الدولي للركبي
( )WORLD RUGBYعــن اعترافــه الرســمي
بلجنة الركبي العراقي اليوم الثالثاء.
وقــال رئيس لجنــة الركبي العراقــي فريق هزاع
في بيان ان "االتحاد الدولي ارســل كـتابا رسميا
الــى اللجنــة االولمبيــة الوطنيــة يعتــرف بلجنتنا
ويخولهــا للعمــل فــي العــراق بعــد حصولهــا
علــى عضويــة االتحــاد االســيوي" .واضــاف ان
"االعتــراف ســيعطينا حافــزا كبيــرا لمواصلــة
العمــل رغم اننا وبشــهادة الجميع من اتحادات
واعــام حققنــا نجاحا مميزا خــال فترة قصيرة
وبرغــم ان اللعبــة حديثــة النشـ أـ�ة فــي العــراق".
واوضح هزاع ان لجنته "ستقدم ملف كامل الى
اللجنــة االولمبيــة الوطنيــة مــن اجــل اعتمادهــا
كاتحــاد مركزي بعــد توفر جميع المتطلبات من
اعترافــات دولية وقارية واقامة بطوالت منظمة
فضــا عــن مشــاركة المنتخبــات الوطنيــة فــي
البطوالت الخارجية".

االرجنتين تستثني االحداث الرياضة
من اجراءات القيود الصحية
دار السالم /وكاالت
أ�علنــت أالرجنتيــن التي تخضــع إلغالق تام
لمــدة  9أ�يــام منذ الســبت الماضي ،اســتثناء
أالحــداث الرياضيــة الدوليــة مــن القيــود
الصحيــة ،قبيــل ثالثــة أ�ســابيع مــن انطالق
بطولة كوبا أ�مريكا على أ�راضيها.
ويمنــح هــذا القــرار إالداري ،الــذي جــاء
بنــاء علــى توصيــة مــن وزارة الســياحة

والرياضــة ،إ�عفــاء مــن “حظــر التنقــل علــى
أالراضــي الوطنيــة” و”تدريــب الرياضييــن
المحترفيــن” فــي إ�طار القيــود الصحية التي
تفرضها الحكومة.
وتعـ ّـد أالرجنتيــن من بيــن دول العالم التي
ســجلت أ�على عــدد من إالصابــات والوفيات
لكل مليون نســمة جراء جائحــة كوفيد19-
يوما.
في آ�خر ً 14
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األخـــيرة
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مقتل  14شخصا في إيطاليا جراء سقوط عربة تلفريك
ـد� القضــاء إاليطالــي تحقيقــا فــي احتمــال وجــود
بـ أ
إ�همــال ،في حادثة ســقوط عربــة تلفريك في ميالنو،
مــا أ�دى لمقتــل  14شــخصا ،بينمــا نجا طفــل صغير
من بين الركاب.
وقالــت مارســيال ســيفيرينو ،رئيســة بلديــة ســتريزا
لتلفزيــون راي الرســمي ،إ�ن الحــادث وقــع أالحــد،
أ�ثنــاء تحــرك التلفريــك ألعلــى نحــو الجبــل ،حيــث
ســقطت العربــة مــن ارتفاع نحــو  20متــرا وانقلبت
عدة مرات على المنحدرات الشديدة قبل أ�ن توقفها
أالشجار.
ويربــط تلفريــك ســتريزا -موتاروني بحيــرة ماجوري

إاليطاليــة بجبــل قريــب فــي منطقــة أاللــب .وينقــل
الســياح والســكان مــن بلــدة ســتريزا الواقعــة علــى
بحيرة ماجوري ،التي ترتفع ما يقرب من  1400متر
فوق سطح البحر ،إ�لى قمة جبل موتاروني.
وقــال المستشــفى إ�ن طفــا ُيعتقــد أ�ن عمره تســع أ�و
عشر سنوات توفي بعدما أ�صيب بسكـتة قلبية.
وكان الطفــل أالصغــر ،الذي يعتقــد أ�ن عمره خمس
ســنوات ،محتفظا بوعيه عند وصوله إ�لى المستشفى
فــي تورينــو ويتحــدث إاليطاليــة ،وخضــع لجراحــة
لتثبيت عدة كسور كما يعالج من ارتجاج في المخ.

"تشارلي عض أصبعي" يغادر يوتيوب ويتحول إلى ملكية خاصة
غادر الفيديو أالشــهر "تشــارلي عض أ�صبعي" منصة "يوتيوب"
بعــد نحــو  14عامــا من احتــال قمة المشــاهدات ،ليتحول إ�لى
شكل من أ�شكال الملكية الخاصة.
وباعــت أ�ســرة "هــاري وتشــارلي" مقطع الفيديو فــي مزاد علني
مقابــل  760أ�لــف دوالر ،بعــد أ�ن تجــاوزت مشــاهداته علــى
يوتيوب الـ 882مليونا.
ويتحول الفيديو الشهير بذلك إ�لى صيغة أ"�ن أ�ف تي" ،أ�ي إ�لى
"رمز غير قابل لالستبدال" ،وهو نوع من الرموز المميزة التي
تقوم على اســتخدام تقنية "البلوك تشــين" لتشــفيرها وربطها
أب�صــل رقمــي فريــد "مثــل أالعمــال الفنيــة الرقميــة أ�و مقاطــع
الفيديــو" وال يمكــن إ�نتــاج مثيــل مطابــق له ،فهي تشــبه بذلك

المقتنيات عالية القيمة.
والفيديــو الــذي ال تتعــدى مدتــه ال ــ 55ثانيــة هــو لطفليــن
والخر عمره
إ�نجليزيين أ�حدهما عمره  3ســنوات ويدعى هاري آ
ســنة واحــدة ويدعــى تشــارلي ،رفــع والدهما مقطــع الفيديو في
آ�ذار /مــارس  ،2007ليتمكــن جــد الطفليــن مــن مشــاهدته،
ويبلغ عمر الطفلين آالن  17و 15عاما.
وتنظــر عائلــة "دايفيــس كار" إ�لى هذه الخطوة علــى أ�نها فرصة
مميزة لمزيد من االستثمار في العالم الرقمي ،حيث أت�مل من
خاللهــا أت�ميــن مبالــغ إ�ضافية تخصــص لتعليم هاري وتشــارلي
إ�ضافة إ�لى أ�خويهما الصغيرين.
ش�نها
ويوضح هوارد ديفيس كار "الوالد" أ�ن "هذه الخطوة من أ

أ�ن تحــدث فارقــا في مشــوار التعليم والســكن وعدم االضطرار
لممارسة عمل في مقهى" ،بحسب تقارير إ�خبارية.
ويعترض ناشــطون على تشــفير أالعمال الرقميــة وتحويلها إ�لى
"مقتنيات" ما يمكن أالثرياء من احتكارها.

بحث يكشف حقيقة تمساح بقرنين انقرض قبل  150عاما
غــادر الفيديو أالشــهر "تشــارلي عــض أ�صبعي"
منصــة "يوتيــوب" بعــد نحــو  14عامــا مــن
احتــال قمة المشــاهدات ،ليتحول إ�لى شــكل

من أ�شكال الملكية الخاصة.
وباعت أ�ســرة "هاري وتشارلي" مقطع الفيديو
فــي مــزاد علنــي مقابــل  760أ�لــف دوالر ،بعــد

أ�ن تجــاوزت مشــاهداته علــى يوتيــوب ال ــ882
مليونا.
ويتحول الفيديو الشــهير بذلك إ�لى صيغة أ"�ن
أ�ف تــي" ،أ�ي إ�لى "رمز غير قابل لالســتبدال"،
وهــو نــوع من الرمــوز المميــزة التي تقــوم على
اســتخدام تقنيــة "البلــوك تشــين" لتشــفيرها
وربطهــا أب�صــل رقمــي فريــد "مثــل أالعمــال
الفنيــة الرقميــة أ�و مقاطــع الفيديــو" وال يمكــن
إ�نتــاج مثيــل مطابــق لــه ،فهــي تشــبه بذلــك
المقتنيات عالية القيمة.
والفيديــو الــذي ال تتعــدى مدته ال ــ 55ثانية هو
لطفليــن إ�نجليزييــن أ�حدهمــا عمره  3ســنوات
والخر عمره ســنة واحدة ويدعى
ويدعى هاري آ
تشــارلي ،رفع والدهما مقطع الفيديو في آ�ذار/
مــارس  ،2007ليتمكــن جــد الطفليــن مــن

مشــاهدته ،ويبلــغ عمر الطفليــن آالن  17و15
عاما.
وتنظــر عائلــة "دايفيس كار" إ�لــى هذه الخطوة
على أ�نها فرصة مميزة لمزيد من االســتثمار في
العالــم الرقمي ،حيث أت�مــل من خاللها أت�مين
مبالغ إ�ضافية تخصص لتعليم هاري وتشــارلي
إ�ضافة إ�لى أ�خويهما الصغيرين.
ويوضــح هــوارد ديفيس كار "الوالــد" أ�ن "هذه
الخطوة من شـ أـ�نها أ�ن تحدث فارقا في مشــوار
التعليــم والســكن وعــدم االضطــرار لممارســة
عمل في مقهى" ،بحسب تقارير إ�خبارية.
ويعتــرض ناشــطون علــى تشــفير أالعمــال
الرقميــة وتحويلهــا إ�لــى "مقتنيــات" مــا يمكــن
أالثرياء من احتكارها.

