
المفوضية ترجح انســحاب 100 مرشح من 
االنتخابات المقبلة

دار السالم/ بغداد 
لالنتخابــات،  المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  رجحــت 

ن يصــل عــدد المرشــحين المنســحبين مــن الســباق  اأ

كـثر من مئة مرشح. االنتخابي إلى اأ

فــي  الجماهيــري  واالتصــال  اإلعــالم  مديــر  وقــال 

إن  لــه،  تصريــح  فــي  ســلمان،  حســن  المفوضيــة، 

طلبــات  لوجــود  االن  لغايــة  بدقــة  ُيحــدد  لــم  العــدد 

نــه ال يجــوز التراجــع عــن  كـثيــرة قــد ُترفــض، مبينــًا اأ

ن يقترن بموافقة المرشــح  قرار االنســحاب، ويجب اأ

و تحالف. والحزب اذا كان المنسحب منتميًا لحزب اأ

بســبب  لهــا  ن  المفوضيــة ال شــاأ ن  اأ ضــاف ســلمان  واأ

و  االنســحاب ســواء كان االنســحاب بقــرار شــخصي اأ

ن  ن المهــم لديها هو اأ تحــت ضغوطــات، مشــيرا إلى اأ

يكون طلب االنسحاب على وفق الضوابط.

من االقليم
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االفتتاحية

الحكومة.. والواقع االفتراضيكتبها: المحرر السياسي
يرتبــط االنغمــاس فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي 

اليــوم بالحديــث عــن مغــادرة الواقــع الحقيقــي إلــى 

يكـتســي  الــذي  خيــر  االأ وهــذا  االفتراضــي،  خــر  االآ

باللــون الــوردي، وتتحقــق فيــه حتــى المعجــزات، 

وتتغير خالله الشــخصيات، فال تكاد ـ إال في القلة 

القليلة ـ من بقى على شخصيته الحقيقية.

منيــات، وإذا كان  العالــم االفتراضــي هــو عالــم االأ

فضــرره  فــراد،  واالأ الشــخوص  علــى  كبيــر  ضــرره 

عظيــم وبالــغ علــى الــدول والمجتمعــات، وهــو مــا 

يحصل إلى حٍد كبير اليوم في العراق.

الحكومــي لوجدنــا  الرســمي  الخطــاب  فلــو طالعنــا 

رض  ينتقل بنا إلى عالم افتراضي غير موجود على اأ

الواقــع، مشــاريع ومنجزات وتحســينات على حياة 

الف المغيبيــن،  مامــه اآ نــه ال يــرى اأ العراقييــن، وكاأ

ومــن  الشــهداء،  وذوي  والمعاقيــن،  رامــل،  واالأ

صحاب الدخل المحدود. اأ

الحديــث عنهــا،  يتــم  التــي  التنمويــة  الملفــات  امــا 

المتوقفــة،  المشــاريع  عشــرات  إال  فيهــا  نجــد  فــال 

كـثــر. ال بــد للحكومــة  وراق ال اأ و المتحققــة علــى االأ اأ

رض الواقــع، فليــس مــن  ن تعــود بنــا إلــى اأ اليــوم اأ

و  الخطــاأ االعتــراف بالعجــز عــن معالجة ملــف ما، اأ

تحديــد  النســبة الحقيقيــة لمــا انجــز حتــى لــو كانت 

ي  اأ وكـفــاءة  اخــالص  فــي  يقــدح  وال  متواضعــة، 

مســؤول لــو صــارح الشــعب بمــا هــو موجــود، فهو 

فضل من تســّويق االنجازات الوهمية، والتحليق  اأ

التواصــل  مواقــع  تفعــل  كمــا  افتراضــي  عالــم  فــي 

ي مهمــة تجعــل الشــخص  االجتماعــي!. ان تولــي اأ

الملفــات كافــة،  تديــر  التــي  المكلــف، والحكومــة 

ثير، وهو  امام مسؤولية تاريخية، وواجب بالغ التاأ

االنتقــال مــن الوعــود إلى التنفيــذ، وتقديم الدالئل 

الشــعب  وعــي  ان  جميعــًا  ولنتذكــر  ذلــك،  علــى 

العراقي كـفيل بكشف الحقائق مهما طال الوقت.. 
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المضاربون وسياسة البنك المركزي 
يربكان استقرار سعر الصرف 

دار السالم/ بغداد

مــا الدينار  شــهر على رفع ســعر صــرف الــدوالر، اأ علــى رغــم مــرور عــدة اأ

برز القضايا الخالفية، في الشــارع  مــر مــا زالت من اأ ن االأ ال اأ العراقــي، اإ

االقتصاديــة،  ومداخيلهــم  المواطنيــن،  تمــس حيــاة  والتــي  العراقــي، 

ســعار الســلع وقيمــة الرواتــب وغيــره مــن  مــر متعلــق باأ ن االأ خاصــة واأ

المسائل الحياتية اليومية.

مام  دى قرار البنك المركزي العراقي تخفيض قيمة الدينار العراقي اأ واأ

فضــل للمدفوعات  دارة اأ الــدوالر بنســبة 24% مــع نهايــة 2020 بهدف اإ

ثــارة مخــاوف وقلــق  لــى اإ زمــة االقتصاديــة التــي تعيشــها البــالد، اإ ولالأ

الــدوالر، مــا زال متذبذبــًا فــي  ن ســعر  وســاط الشــعبية، خاصــة واأ االأ

سواق، بين االرتفاع واالنخفاض. االأ

خر  ويعتمــد العــراق فــي 92% مــن دخله على عائــدات النفــط؛ وكانت اآ

ول عــام 2015  مــرة خفــض فيهــا قيمــة الدينــار فــي ديســمبر/كانون االأ

لــى 1182 دينــارا مقابــل 1166 دينارا  عندمــا رفــع ســعر بيــع الــدوالر اإ

في السابق.

خير، في السوق العراقية،  ســبوع االأ ســعار، لالأ ومن خالل مالحظة االأ

جنبية  ن متوســط االرتفــاع واالنخفاض في ســعر صرف العمــالت االأ فــاإ

لــف دينــار عراقي لــكل 100 دوالر  كانــت جميعهــا فــي متوســط 150 اأ

مريكي. اأ

نباء المتضاربة  سبوع الماضي، عاش العراقيون على وقع االأ وخالل االأ

عالمية،  وساط اإ مام الدينار، حيث تداولت اأ ن سعر صرف الدوالر اأ بشاأ

لف دينار، وهو ما فســره  بلوغ ســعر ســعر صرف 100 دوالر، بـ 157 اأ

سواق. رباك االأ نه مساٍع الإ مصدر في البنك المركزي، باأ

ن “البنك وظيفتــه الحفاظ على  خفــاء هويتــه اأ يضيــف المصــدر طلــب اإ

ســعر الصــرف ثابتــًا، وفــق مــا تقــرره الجهــات المعنيــة، ومــن ضمنهــا 

بقاء ســعر الصرف قريبًا من الرقم  المركزي بالطبع، حيث نجحنا في اإ

و  المحــدد بشــكل رســمي، من خــالل التحكم في المبيعــات، وزيادتها اأ

تي بســبب السياســية النقدية الرشــيدة التي اعتمدها  تقليصهــا، وهــذا ياأ

البنك”.

رادة البنــك، فشــركات  ن “مــا يحصــل هــو خــارج اإ ويضــف المصــدر ، اأ

فــي  بالســعر  يتالعبــون  مــن  هــم  بالــدوالر،  والمضاربــون  الصيرقــة، 

حجام عن  حيانًا، واالإ ســواق، عبر نشر الشــائعات، وتكـثيف الشراء اأ االأ

عالم محلية، ومواقع خبرية،  خرى، بالتعاون مع وسائل اإ حيانًا اأ البيع اأ

رباك الســوق المحلية، خاصة  يام الماضيــة، باإ حيــث تســببوا خــالل االأ

ثر المواطنين بسرعة بتلك الشائعات”. في ظل تاأ

ن “المركــزي لديــه خطــة جديــدة تهــدف لقطــع الطريــق  لــى اأ ولفــت اإ

عــالن عن حجم  ولــى خطواتها، هو االإ علــى التالعــب بســعر الصرف، واأ

المبيعات المقررة قبل يوم من البيع بشــكل فعلي، وهو ما ســيحد من 

ن حجم الدوالر  مام المضاربين، بشــاأ مر واضحًا اأ التالعــب، ويجعــل االأ

ســواق، فضــاًل عن خطوتــه الثانية، وهي بيع الــدوالر للمواطنين  فــي االأ

و للدراســة،  و العالج في الخارج، اأ بشــكل مباشــر، الراغبين بالســفر اأ

خــرى، ســتحد مــن هــذا االرتفــاع الفاحــش، ضمــن جملة  وهــو خطــوة اأ

مقررات ستتخذ قريبًا”.

كد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم  بدوره، اأ

ن سياســة البنــك المركــزي النقديــة قــادرة علــى الســيطرة  الجمعــة، اأ

الستقرار سعر الصرف.

ن “السياســة النقدية للبنك  وقال صالح في تصريح للوكالة الرســمية، اإ

القــدرة  تمتلــك  الكافيــة  جنبيــة  االأ وباحتياطياتهــا  العراقــي  المركــزي 

علــى التدخــل فــي ســوق الصرف مــن خالل تلبيــة الطلبات المشــروعة 

جنبيــة بشــقيها الدوالر النقــدي والتحويــالت الخارجية  علــى العملــة االأ

جنبــي، ولحســاب زبائــن المصارف من تجــار القطاع الخاص  بالنقــد االأ

الساعين الى تمويل تجارتهم الخارجية من السلع والخدمات والمنافع 

المختلفة”.

يضــًا القــدرة على تلبيــة الطلبات  ن هــذه “السياســة لديهــا اأ لــى اأ ولفــت اإ

خذت تلبى بشــكل  جنبيــة نفســها التي اأ التجاريــة الصغيــرة بالعملــة االأ

خــرى واحدة من النوافذ المهمة في اســتقرار  ضافــي والتــي تعــد هي االأ اإ

ســعر الصــرف عنــد حــدوده الرســمية بمــا تــؤدي جميعهــا الى اســتقرار 

سعار”. المستوى العام لالأ

ن السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باستدامة عمليات  ضاف اأ واأ

تعقيم فائض الســيولة المحلية لبلوغ التوازن في ســوق الصرف وعلى 

هــداف المحــددة بقانــون البنــك المركــزي العراقــي رقــم 56  وفــق االأ

لســنة 2004 المعدل ســتبقى المســار العملي في تصحيــح االنحرافات 

السعرية الطارئة وضبط االستقرار واستدامته”.

ســبوع الماضي،  لــى البنك المركــزي باع خالل االأ حصائيــات اإ وتشــير اإ

لــى 219 مليون  فــوق المليــار و98 مليــون دوالر بمعــدل يومــي يصــل اإ

دوالر.

ســبوع الذي قبله، بنحو مليار وخمس وخمســين  كما باع المركزي، االأ

مليون دوالر بمعدل يومي 211 مليون دوالر.

كـثــر من 6 مليــارات لـ٣٣ يــوم عمل قبل  لــى بيع اأ رقــام، اإ فيمــا تشــير االأ

التــي  يثيــر تســاؤالت عــن المعادلــة  مــا  ســبوعين الماضييــن، وهــو  االأ

تحكــم ســوق الصرف العراقي وارتفاع ســعره ومعــدالت البيع اليومية 

لــى 219( في ظل ركود اقتصــادي تام وحركة  المتصاعــدة )ووصولهــا اإ

اقتصادية مشلولة ليس فقط عراقيا بل عالميا.

رباح  ن الســر يكمن في المضاربة وتحقيق االأ فيما يقول اقتصاديون، اإ

موال على حســاب المواطنين، وهو  صحاب رؤوس االأ بين المصارف واأ

لى رغبتها في اســتضافة مســؤولين في البنك  مــا دعــا لجــان برلمانيــة، اإ

المركزي.

علــن عضــو اللجنــة الماليــة النيابيــة شــيروان ميرزا، عــزم لجنته عقد  واأ

سلســلة مــن االجتماعــات واســتضافة محافــظ البنك المركــزي العراق 

خالل جلسات البرلمان المقبلة.

ن “اســتمرار ارتفاع اســعار صرف  وقــال ميــرزا، فــي تصريــح صحفــي: اإ

الــدوالر يحتــم اســتضافة محافــظ البنــك المركــزي وعقــد سلســلة مــن 

اســواق  كـثــب  عــن  تتابــع  الماليــة  “اللجنــة  ن  اأ مبينــًا  االجتماعــات”، 

الــدوالر خطيــر ويتطلــب تدخــال  العمــالت وان ارتفــاع ســعر صــرف 

حاسما”.

لــف دينــار، وارتفاع  ن “ســعر صــرف الــدوالر الرســمي 145 اأ ضــاف اأ واأ

الســعر خــالل االيــام الماضية يثقل كاهل المواطنيــن ويزيد من التوتر 

الشعبي”.

كد في بيان ســابق له ان ســعر الصرف ســيبقى  وكان البنــك المركــزي اأ

لــى ماكان عليه كــون مثل تلك  عادة الســعر اإ علــى ماهــو عليــه وال نيــة الإ

الخطوة ستفقد الثقة بالعملة.

ن “الســر يكمن فــي مزاد  المحلــل االقتصــادي ســرمد الشــمري، يــرى اأ

ســهمت تلــك  ذ اأ لــى المصــارف، اإ العملــة والبيــع المتواصــل للــدوالر، اإ

لى االســواق  ليــة، بنضــوب الــدوالر مــن الســوق العراقيــة، وهروبــة اإ االآ

الخارجيــة، والضغــط علــى المواطن بشــكل كبير، من خــالل التالعب 

بقوتــه اليومــي، وتجارتــه البســيطة، وهو مــا ينذر بتطــورات قد ال تحمد 

عقباها على المستوى الشعبي”.

ن “القوى السياســية والشعبية،  ويضيف الشــمري في تصريح صحفي اأ

علــى اتخــاذ خطــوة جــادة فــي التعاطــي الرشــيد مــع مــزاد العمليــة، 

وتشــكيل لجنــة عراقية خالصــة، وبعيدة عن القوى السياســية، لوضع 

يصالــه للمواطنين،  طــر الخاصــة فــي التعامــل مع الــدوالر، وكيفيــة اإ االأ

يــة دولــة فــي  وللمصــارف، وليــس بتلــك الطريقــة، التــي ال تعتمدهــا اأ

العالم”.



3شــؤون عراقية
العدد 1586/ 14 ذو القعدة 1442 هـ / 24 حزيران 2021 م الخميس

بورصة االبتزاز االلكتروني تتصاعد في العراق.. 
“النور” يتعقب لغز الظاهرة الملعونة

دار السالم/ بغداد

عــادة  ضحايــاه،  باصطيــاد  الجانــي  يقــوم  بهــدوء 

نظــرا  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  طريــق  عــن 

كـثــر انتشــارا بيــن جميــع الفــات، ثــم يقــوم  نهــا االأ الأ

و تســريب  و مــواد فيلميــة اأ بتهديدهــم بنشــر صــور اأ

و القيام  ن لم يدفعوا مبالغ مالية، اأ معلومات سرية اإ

نــاث  خالقيــة، وفــي الغالــب تكــون االإ فعــال غيــر اأ باأ

كـثر الفات المستهدفة من جانب المبتزين. اأ

بــرز الدول التي تشــهد تصاعــدًا ُمّطردًا  العــراق مــن اأ

تمارســها  التــي  لكـترونــي،  االإ االبتــزاز  جرائــم  فــي 

عصابــات متخصصة تهدف من ورائها للحصول على 

خضــاع الضحايــا لطلبــات معينــة،  و اإ مبالــغ ماليــة، اأ

مــن  الرغــم  منييــن، وذلــك علــى  اأ وفقــا لمســؤولين 

الجهــود التــي تبذلهــا الشــرطة المجتمعيــة التابعــة 

لوزارة الداخلية للحّد من هذه الظاهرة.

ومــع كـثــرة مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي 

ن هناك  ال اأ وظهور برامج ومواقع جديدة للدردشة، اإ

نوعيــن من مســتخدمين هذه المواقــع، النوع االول 

يقومون باســتخدام الشوســيال ميديا بشــكل ايجابي 

خــر يقومــون  ومفيــد لهــم وللمجتمــع، امــا النــوع االأ

بابتزاز االشــخاص، وتهديد النســاء بالمعلومات التي 

االبتــزاز  المبتــز، وظاهــرة  الشــخص  عليهــا  يحصــل 

باتت تزداد بشكل كبير.

لى عــدم المراقبة  ن ذلــك يعــود اإ ويقــول مختصــون اإ

للحريــة  وكذلــك  مــر،  باالأ المعنيــة  الجهــات  مــن 

المعطاة في المواقع، ما يحتم وضع جهات مسؤولة 

عــن هــذه الظاهــرة، واعتبــار هــذا النوع مــن االبتزاز 

جريمة يحاســب عليها مرتكبها، وتشريع قوانين من 

السلطات المختصة لردع هؤالء المبتزين.

زخم على هواتف المجتمعية

ضابــط فــي الشــرطة المجتمعيــة بــوزارة الداخليــة، 

نقاذ مــن الفتيات،  وهــي المعنية، بتســلم طلبــات االإ

ن “العام الحالي شــهد نسبة كبيرة من االبتزاز  قال اإ

ذ  االلكـتروني، ووقوع النساء في مصائد المغفلين، اإ

ســجلت الوزارة لغاية نهاية الشــهر الماضي، المات 

من ابالغات االبتزاز، بعضها انتهى بظروف مختلفة، 

خــر تطلــب تدخــل الجهــات المعنيــة، عبــر طــرق  واآ

محددة لوقف التهديد المحتمل على الفتيات”.

خفاء اســمه كونه غير  ويضيف الضابط الذي طلب اإ

ن “الفئة النســائية  معنــي بالتصريــح لـ”النور نيــوز” اأ

كـثــر تضــررًا من مســائل االبتــزاز االلكـتروني،  هــي االأ

لى ســحب صور الهواتف، وتهديدها  حيث يعمدون اإ

موال، فضاًل  و ارســال االأ مــا بنشــرها عبــر االنترنت اأ اإ

هــؤالء  يركبــون صــور  التركيــب، حيــث  عــن حيــل 

خرى فاضحــة، لزيــادة خوفهن،  النســاء علــى صــور اأ

دفــع  طــرق  عبــر  طائلــة،  مــوااًل  اأ يدفعــن  بحيــث 

مختلفة”.

دخلــت  اأ المجتمعيــة  “الشــرطة  ن  اأ لــى  اإ ويلفــت 

ســاليب حديثــة لرصد هــؤالء، واعتقالهم، بالتعاون  اأ

خرى”. مع االجهزة االمنية االأ

ن  رقــام تؤكــد بيانــات وزارة الداخلية، اأ وفــي لغــة االأ

نســبة الجرائــم االلكـترونيــة بازديــاد علــى مســتوى 

العالــم، حيــث وصلــت الــى 185 %، وهنالــك زيادة 

كبيــرة مــن هــذا النــوع في العراق بســبب اســتخدام 

االجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الذكيــة  جهــزة  االأ

نه يشكل  لكـتروني حيث اإ وخاصة جرائم االبتزاز االإ

تهديدا خطيرا على نسيج المجتمع العراقي.

ويقول المتحدث باســم الــوزارة اللواء خالد المحنا، 

بارتفــاع  ســببا  صبــح  اأ االلكـترونــي  “االبتــزاز  ن  اإ

االســري”،  والعنــف  واالنتحــار  الطــالق  معــدالت 

ن “وزارة الداخليــة وضعــت برامــج لمكافحة  مبينــا اأ

االبتــزاز االلكـترونــي عبر تخصيــص مديريات، حيث 

ن الــوزارة وضعــت مديريتيــن لالبتــزاز االلكـتروني  اإ

وهي الشرطة المجتمعية ومكافحة االجرام”.

ن “الفتــرة الماضية شــهدت القبض على عدد  وتابــع اأ

شــخاص ممن يعملون علــى ابتزاز المواطنين  من االأ

شــخاص الذيــن تعرضــوا  نقــاذ العديــد مــن االأ وتــم اإ

لكـتروني رغم عدم وجود تشــريع في هذا  لالبتــزاز االإ

الموضوع ضمن قانون العقوبات العراقي”.

نه “تم الحكم على العديد من المتهمين  شــار الى اأ واأ

بقضايــا االبتــزاز بعقوبــات كبيــرة مــن بينهــا الحكــم 

حكام حسب شدة الجرم”. بالحبس لـ 14 عاما واالأ

قانون جرائم المعلوماتية

ن تشــريع  ويقــول برلمانيــون عراقيــون، ومختصون اإ

جاهــزًا  بــات  الــذي  المعلوماتيــة”،  “جرائــم  قانــون 

بانتظار التصويت عليه، ســيحد من عمليات االبتزاز 

نقاذ العائلة العراقية، من  االلكـتروني، ويساهم في اإ

براثن المبتزين.

هــذا  قــرار  اإ لــى  اإ ســنوات،  منــذ  البرلمــان  ويســعى 

حمــالت  مرحلــة  كل  فــي  يشــهد  الــذي  القانــون، 

كبيــرة مناهضــة لــه، فــي حين يبــرر المدافعــون عنه 

لكـترونــي، ويعالج  نــه ســيحد مــن جرائم االبتــزاز االإ اأ

نترنــت والهاتف المحمول  القضايــا التــي ترتبط بـ”االإ

لكـترونيــة التــي لهــا عالقــة بمواقــع  وكل القضايــا االإ

تصــل  فيمــا  بهــا”،  ترتبــط  و  اأ االجتماعــي  التواصــل 

لــى الحكــم بالســجن  العقوبــات الــواردة فــي نصــه، اإ

 15 بحــدود  كبيــرة  ماليــة  وغرامــات  ســنوات  عشــر 

لف دوالر(. مليون دينار عراقي )حوالى 12.5 اأ

سباب؟ ما هي االأ

ن  ن الديني واالجتماعــي، يرون اأ مختصــون في الشــاأ

غلب  ولــى نحو اأ ســباب متعــددة، لبــدء الخطوة االأ االأ

ثــم  حــاالت االبتــزاز، وهــي الوثــوق بالشــباب ومــن 

ارســال الصــور الشــخصية لهــم، لتبــداأ بعدهــا رحلــة 

المعاناة.

ولى  ن “الخطــوة االأ القانونــي، عمــار الشــمري، يــرى اأ

لة االبتزاز تبداأ من المرحلة نفسها حيث قبلت  لمساأ

الحديــث مــع رجــل غريــب عنهــا، لــدواع مختلفــة، 

ضاعة الوقت، والرغبة في اكـتشــاف  مثل التســلية واإ

تي بســبب  لــى الغرباء، وهذا ياأ المجهــول والتعــرف اإ

دراك مــا بعد تلك الخطــوة، وعدم فهم  عــدم فهــم واإ

الخطــوة،  لتلــك  واالجتماعيــة  الشــرعية  المحاذيــر 

الشــباب  مــن  هــي  الفئــة،  هــذه  غلــب  اأ ن  واأ خاصــة 

عمار 14- 20”. المراهقين، باأ

م تكــون هنــا  ب واالأ ن “مهمــة االأ يضيــف الشــمري اأ

شــخاص الذيــن تتحدث معهم  حاســمة في معرفة االأ

ابنتهــم، وطبيعــة العالقــة، والســبب الداعــي لذلك، 

خــر، فضــاًل عــن تثقفيف  ومــدى موثوقيــة الطــرف االآ

مثــل للتكنلوجيا،  جيــال الحاليــة، باالســتخدام االأ االأ

ووسائل التواصل االجتماعي”.

علمــاء  رئيــس  نائــب  المشــهداني  طالــب  الدكـتــور 

قــال  دينيــًا، حيــث  بعــدًا  لة  المســاأ عطــى  اأ العراقــي 

ن “الديــن االســالمي، ومنــذ بــدء الرســالة االلهيــة،  اإ

ة، ســواًء كان  وضــع قوانيــن لتعامــل الرجــل والمــراأ

و قريبــًا، وكانــت الضوابــط والشــروط  غريبــًا عنهــا اأ

التي وضعها، نبراســًا للمســلمين علــى مدى العصور 

التغبيــش  رغــم  علــى  بهــا،  يســتنيرون  الماضيــة، 

عليهــا، واالســتخفاف بهــا مــن قبل المناوئيــن للدين 

خالقي، وهذا ما  و المنادين باالنفالت االأ االسالمي، اأ

يؤكد عظمة هذه الرسالة”.

خالقي،  ن “الــوازع الدينــي واالأ يضيــف المشــهداني اأ

ســر التوجه  نســان، لذلك على االأ بــرز حاكــم علــى االإ اأ

مــر، وتغذيتــه، وتكوينه في نفوس  نحــو تنميــة هذا االأ

الشــابات والشــباب، بحيــث تكــون مســائل الحديث 

لهية، والطرق  مع الغربــاء مضبوطة وفق التعالم االأ

الشــرعية، وهــو مــا يجنبهــم تــركات وتبعــات ثقيلــة، 

فــي  الدمــاء والقتــل كمــا حصــل  لــى  اإ حيانــًا  اأ تصــل 

مجتمعنا عدة حاالت”.

ســرة دورهــا مــن خالل  خــذ االأ لــى “ضــرورة اأ ولفــت اإ

التوعيــة والمصارحــة والتذكيــر، بشــكل دائــم، مــن 

مــر، والتحذيــر مــن الوقــوع فــي هــذا  عواقــب هــذا االأ

الفخ”.
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كورونا إقليم كوردستان .. 622 إصابة 
جديدة و7 حاالت وفاة خالل يوم

ربيل دار السالم/ اأ
خر 24 ساعة  سجلت المختبرات الطبية خالل اآ
صابة جديدة ليرتفع  قليم كوردستان 622 اإ في اإ
وزارة  وقالــت   .1811٣5 لــى  اإ العــدد  جمالــي  اإ
قليــم في بيــان للموقــف الوبائي،  الصحــة فــي االإ
صابــات الجديــدة توزعت على هــذا النحو:  ن االإ اإ
ربيــل، 2٣6 الســليمانية، 2٣٣ دهــوك،  120 اأ
ن 524  7 حلبجــة، 26 كرميــان. ووفقا للبيان فاإ

ربيــل،  اأ  68 وكاالتــي:  للشــفاء  تماثلــوا  مريضــا 
حلبجــة،   ٣ دهــوك،   198 الســليمانية،   22٣
28 كرميــان، 4 رابريــن ليصــل مجموع حاالت 
لى وفاة  شــار البيــان اإ لى 169590. واأ التعافــي اإ
ربيل، ٣ الســليمانية،  تي: 2 اأ 7 مصابيــن وكما ياأ
1 دهــوك، كرميــان، ليكون عدد حــاالت الوفاة 

.4422

مقتل فنان شعبي في 
إقليم كوردستان

ربيل دار السالم/ اأ

قليم كوردســتان  افادت نقابة الفنانين في اإ

بمقتــل الفنــان والعازف الشــعبي "جوانرو 

بالبــان". ونعــت النقابــة فــي بيــان اليــوم، 

والحــزن  ســى  باالأ "نشــعر  قائلــة  بالبــان 

لســماع نباأ مقتــل الفنان "جوانــرو بالبان" 

عضــو النقابة عــن فرع الســليمانية، وعضو 

جمعيــة الفنــون الشــعبية في كوردســتان، 

وعضــو الفرقــة الموســيقية العســكرية فــي 

فــي  النقابــة  ودعــت  البيشــمركة".  وزارة 

منية وقوات البيشــمركة  جهــزة االأ بيانهــا االأ

حالة مرتكبي هذه "الجريمة الشنيعة"  لى اإ اإ

على القانون.

انطالق المعرض اإليراني التجاري الثاني في السليمانية
دار السالم/ السليمانية 

قليــم  باإ الســليمانية  مدينــة  فــي  انطلقــت 

االيرانــي  المعــرض  اعمــال  كوردســتان، 

كـثــر مــن 100  التجــاري الثانــي بمشــاركة اأ

ن  اإ المدينــة،  فــي  مراســلنا  وقــال  شــركة. 

الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة افتتحت، 

اليــوم، معرضها التجــاري الثاني في مدينة 

السليمانية بحضور وزير التجارة والصناعة 

في اقليم كوردستان والقنصل االيراني في 

االقليم وبعض الشخصيات التجارية.

حريق يأتي على خيام 
لالجئين السوريين في أربيل

ربيل دار السالم/ اأ

عدتــه وزارة  رصــد تقريــر تحليلــي اأ

قليــم  اإ حكومــة  فــي  التخطيــط 

كوردستان بالتعاون مع القنصلية 

ربيــل زيادة نســبة  الهولنديــة فــي اأ

ذ تخطى عدد  قليم اإ السكان في االإ

النفوس ستة ماليين نسمة.

ن عــدد الســكان  ووفقــا للتقريــر فــاإ

 2012 العــام  فــي  قليــم  االإ فــي 

لــف  اأ ربعــة مالييــن، و622  اأ كان 

مالييــن،   6 بلــغ  وحاليــا  نســمة، 

لف نســمة. وتوقــع التقرير  و200 اأ

قليــم  االإ ســكان  عــدد  يصــل  ن  بــاأ

لــى 7 مالييــن  اإ العــام 20٣0  فــي 

ولغايــة  نســمة،  المليــون  ونصــف 

2040 يصل الى 9 ماليين نســمة. 

ن متوســط  لى اأ شــار التقريــر اإ كمــا اأ

قليم كوردستان حاليا  عمار في اإ االأ

22 عامــا، ولغايــة 2040 ســيرتفع 

حســب  وحاليــا  عامــا.   28 علــى 

التقرير نســبة الســكان 47% نساء 

النســبة  هــذه  وســترتفع  طفــال  واأ

في عــام 2040 الى 60%. هذا ولم 

يجر العراق منذ سبعينيات القرن 

ي تعداد ســكاني، وكان  المنصرم اأ

فــي  التعــداد  جــراء  اإ المقــرر  مــن 

ن تفشــي ظهــور  ال اأ العــام 2020 اإ

فيروس كورونا حال دون ذلك.

تعداد السكان في إقليم كوردستان يتخطى 

6 ماليين نسمة وتوقعات بأن يصل لـ9 ماليين

ربيل دار السالم/ اأ

ربيــل  فــادت مديريــة الدفــاع المدنــي فــي اأ اأ

قليــم كوردســتان بانــدالع حريــق  عاصمــة اإ

فــي مخيــم لالجئيــن الســوريين فــي ناحيــة 

بيــان  فــي  المديريــة  وقالــت  "دارتــو". 

 8 فــي  اندلــع  حريــق  حــادث  ن  اإ صحفــي، 

خيام لالجئين الســوريين من اهالي مدينة 

المذكــورة.  الناحيــة  فــي  وذلــك  "عفريــن" 

صابات في  ولم يســفر الحادث عن ســقوط اإ

ن المديرية لم تذكر  ال اأ صفــوف الالجئيــن اإ

في الوقت ذاته سبب اندالع الحريق.

بدء عملية تسويق محصول القمح من 
الفالحين في اقليم كوردستان

ربيل دار السالم/ اأ

قليــم كوردســتان بتســلم محصــول  شــرعت حكومــة اإ

القمــح مــن الفالحيــن لهــذا الموســم بهــدف تســويقه 

وتصريفه.وقــال مديــر عــام التجارة فــي وزارة التجارة 

قليــم نــوزاد الشــيخ كامــل فــي  والصناعــة بحكومــة االإ

ت اليــوم عمليــة تســلم محصــول  مؤتمــر صحفــي، بــداأ

فــي  كوردســتان  اقليــم  فــي  الفالحيــن  مــن  القمــح 

)صوامــع( الحبــوب الســت، وهــي كاالتــي: واحــدة فــي 

ربــع فــي الســليمانية. خــرى فــي دهــوك، واأ ربيــل، واأ اأ

ن حصــة االقليم هي: ٣75 الف طن، بواقع  ضــاف اأ واأ

1٣8 الــف طــن فــي الســليمانية، و17 الــف طــن فــي 

الف طــن، وفــي دهــوك  حلبجــة، وفــي اربيــل 109 اآ

شــار الشــيخ كامــل الــى انــه تم  111 الــف طــن. كمــا اأ

بـــ 560  ولــى  االأ الدرجــة  يكــون  بــان  الســعر  تحديــد 

الــف دينــار عراقي، والدرجة الثانيــة 480 الف دينار 

عراقي، والدرجة الثالثة  بـ 420 الف دينار عراقي.
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العراق يعود للنادي النووي الدولي .. 
ة إلنتاج النظائر والكهرباء مفاعالت نوويَّ

دار السالم/ بغداد/ متابعة

ن يكون وطنه في قمــة التطور، فقد  حلــم كل عراقــي اأ

كنــا االوائــل فــي انتــاج النظائر المشــعة، وكنــا نوزعها 

مــن دون مقابــل، بكرم عراقي فــاق تصور البعض من 

دول المنطقــة، وهنالــك رجال يحبــون وطنهم، قرروا 

اعــادة المفاعــل النــووي العراقــي، ولكــن بطريقتهــم 

الخاصــة، فمــن هــؤالء الرجــال؟ وكيف ســيعملون في 

زمن )كورونا(، ولماذا الطاقة النووية؟.

ربما ســيحمل الرقم )٣18( بشــارة الخيــر للعراقيين، 

الكاظمــي،  مصطفــى  الــوزراء  رئيــس  مــر  اأ ن  اأ فبعــد 

بتشــكيل االمــر الديوانــي الذي يحمل هــذا الرقم، هب 

العلمــاء النوويــون العراقيون، للملمة جراح الماضي، 

وتوجهــوا للمســتقبل، فمفاعــالت القــدرة، ومفاعــالت 

ول الغيث،  انتــاج النظائــر ســتعود مــن جديد، وهــذا اأ

لكننا نريد مطرًا علميًا بقامة العراق.

ة  رحلة علميَّ

قال عالم الفيزياء الدكـتور كمال حسين لطيف رئيس 

الهيئــة العراقيــة للســيطرة على النظائر المشــعة، لقد 

وجدنــا تشــجيعًا من الحكومة، عندمــا وجدناها تبحث 

عــن مصــادر للطاقــة النظيفــة واالقتصادية، فســرعان 

مــا ولــد القــرار )٣18(، وشــكلت اللجنــة التــي ســتقود 

العــراق للنــادي النــووي، ولكــن هــذه المــرة مــن دون 

فتعــال معــي  الجديــدة،  وبفائــدة، لالجيــال  ضجيــج، 

لمعرفة المفاعالت النووية التي نريدها للعراق.

نتاج الكهرباء اإ

كل  حلــم  لطيــف،  حســين  كمــال  للدكـتــور  وقلــت   

ن ينعم بصيف خاٍل من انقطاعات الكهرباء،  عراقــي اأ

جابني: سنقوم ببناء )مفاعالت القدرة( التي تختص  فاأ

بانتــاج الكهربــاء، وبحســب تحليــل علمــي مســتند الى 

بيانات دقيقة.

ن تكون  وتابــع لطيــف: مفاعــالت القــدرة تحتاج الــى اأ

قريبــة مــن مصــادر الميــاه، الن المفاعــل يحتــاج الــى 

خــذ الماء مــن النهر لتبريــد المفاعل،  تبريــد، فنحــن ناأ

ثــم نطرحــه الى النهر من دون تلــوث، مثل كل الدول 

التــي تمتلــك مثــل هــذه المفاعالت، اســمع مني رجاء، 

ن تشــك في عمل المفاعل، ســاجري لك مقاربة  قبل اأ

بســيطة، محطــة ما قدرتهــا )1000( ميــكا واط تعمل 

وتحتــاج  دوالر،  المليــار  بحــدود  ســعرها  بالنفــط، 

ســنويا مــن الوقــود )10 - 1٣( مليــون برميــل، لتعمل 

بــكل ســعتها، وبحســاب بســيط، ســتكلف الدولة )5( 

مليارات دوالر خالل خمس سنوات. 

مليــارات،   )٣( ســعره  القــدرة  مفاعــل  ن  اأ حيــن  فــي 

ويحتــاج الــى )27( مليــون دينــار في الســنة، وبعملية 

حســابية، ســيكلف الدولة ثالثة مليارات خالل خمس 

سنوات، انتظر الوضح لك اكـثر )وقالها بحسرة(

ان اقــوى محطــة نفطيــة عمرهــا االفتراضــي 20 عامــًا، 

بينمــا المفاعــل يزيــد علــى )60( عامًا، اضــف الى ذلك 

فــي االســبوع، و24  ايــام  المفاعــل يعمــل ســبعة  ان 

ســاعة فــي اليــوم اي )٣50( يومــًا في الســنة، وكـفاءته 

مــا  قصــى  اأ النفطيــة  المحطــة  بينمــا  بالمئــة   )92(

تســتطيع عملــه 240 يومًا بكـفــاءة انتاجية ال تزيد عن 

40 بالمئــة، ولدينــا اكـثــر مــن 4000 ميــكا واط تعمل 

بالنفط وعندك الحساب )يقصدني(.

مان والتقنية االأ

واضــاف لطيف: ان ما يميــز المفاعالت الجديدة، وهي 

مــن الجيــل الثالــث انهــا تمتلــك درجــة امــان )100( 

ن تطفــئ  اأ بالمئــة، ومــزودة بتقنيــات حديثــة يمكنهــا 

المفاعــل الي خلــل يذكــر، تصــور ان العلمــاء تجاوزوا 

الهــزات  تتحمــل  وانهــا  القديمــة،  المفاعــالت  اخطــاء 

االرضية لدرجة خمسة على مقياس ريختر، ولم تصل 

الهــزات فــي العــراق الى ثالث درجــات، )وخمن( انت 

درجة االمان.

فريق دائم

وعــن شــروط التعاقد، قال حســين: هنــاك فريق دائم 

مــن الجهــة التي تتبنــى المفاعــل، وتمكيــن العراقيين 

مــن تشــغيل وصيانة المفاعالت بــكل امتياز وجدارة، 

كما ســيتم تدريب العامليــن على جميع االمور الفنية، 

وكشــف لطيــف الــذي كان يتحــدث لــي بكل ثقــة، لقد 

التــام لمســاعدة  ابــدت جمهوريــة روســيا اســتعدادها 

العــراق فــي مفاعالت القدرة ببرنامج مشــابه للبرنامج 

المصــري، وبالوقــت نفســه هناك مفاوضــات مع كوريا 

فــي  للدخــول  اســتعدادها  وابــدت  كذلــك،  الجنوبيــة 

المنافســة لبنــاء مفاعــالت القــدرة، الســيما ان كوريــا 

الجنوبية قد قامت ببناء مفاعالت قدرة لالمارات. 

كما تم االتصال بالســفارة االميركية لطلب المســاعدة 

منها في بناء المفاعالت وترشــيح الشــركات االميركية 

وســيقوم  المنافســة،  هــذه  دخــول  فــي  الراغبــة 

والخبــراء   ٣18 حســب  المشــكل  العراقــي  الفريــق 

المتخصصون بتحديد ودراسة المعطيات التي تقدمها 

تلك الشــركات، وســيتم تزويد العراق بالوقود النووي 

ســتكلف  التــي  الشــركة  او  الدولــة  بروتوكــول  ضمــن 

معروفــة  البروتوكــول  هــذا  ليــات  واآ المفاعــل  بانشــاء 

عالميــا وضمــن ارشــادات محــددة من الوكالــة الدولية 

للطاقة الذرية.

 اتفاق باريس للمناخ

ن  ن اهــم اهــداف انشــاء المفاعــل النــووي، هو اأ كــد اأ واأ

يحقــق العــراق اتفــاق باريــس للمنــاخ، فالعــراق عليه 

ن يخفــض انبعــاث الغــازات بنســبة )1 - 1٣( بالمئة،  اأ

اختياريًا، وانشاء المفاعل سيخفض من هذا االنبعاث.

ييد واتصاالت  تاأ

النائبــة زهــرة البجــاري عضــوة لجنــة النفــط والطاقــة 

ييدها  والثــروات الطبيعية في مجلس النواب، ابدت تاأ

الشــديد للعالــم كمــال حســين، رئيــس الهيئــة العامــة 

للسيطرة على النظائر المشعة. 

مــع  اتصــاالت  هنــاك  بــان  اليــه،  ذهــب  مــا  واكــدت 

السفارتين الروسية والفرنسية، لغرض استكمال هذا 

المشــروع الكبير بالنســبة للعــراق، كونهما من الدول 

الرائدة في المجال النووي. 

ن الــى انشــاء مفاعل نووي  واضافــت: نحــن بحاجــة االآ

ومحطــة كهرونوويــة، الســتخدام الطاقــة النوويــة فــي 

تحليــة المياه وخاصة فــي محافظة البصرة التي تعاني 

فهــذا مطلــب  التعويضــات  امــا  المالحــة،  الميــاه  مــن 

سياسي بحت، وبما يخص االمور الفنية فنحن جادون 

في استكمالها.

مفاعل بحثي

واوضح مستشــار وزير الصناعة االستاذ عمار الجنابي: 

ان مبداأ اســتخدام التكنولوجيا النووية النتاج الطاقة 

الكهربائيــة هو اقل الطــرق النتاج الطاقة الكهربائية، 

واكـثرهــا اســتقرارا وعكس ما يتصــوره البعض، اذ من 

الممكن حساب ساعة / واط بسعر يصل الى اقل من 

50 % مــن تكلفــة انتــاج ســاعة /واط بطريقــة الوقــود 

الغــاز او الســائل، وكذلــك العــراق يحتاج الــى مفاعل 

بحثــي لتجــاوز عمليــة اســتيراد المواد الطبية المشــعة 

ونظائرها التي تصل سنويا الى 50 مليون دوالر.

ن دور وزارة الصناعــة هــو الدعــم اللوجســتي  ونــوه بــاأ

والفنــي والبنيــة التحتيــة للمشــروع، وكذلــك ســتكون 

الــوزارة بجميــع تشــكيالتها مســاهمة بنحــو فاعــل فــي 

هندســية  ذاتيــة  قــدرات  مــن  البنــاء  مفاصــل  جميــع 

تمتلكهــا الــوزارة وكذلــك الخبــرات الفنية والهندســية 

والعلمية لمنتسبي الوزارة.

 تموز

وكان العراق قد حاول منذ ستينيات القرن العشرين 

عبــر  الســلمي،  النــووي  النــادي  فــي  رســميا  الدخــول 

نــووي طمــوح، اذ اســتغل حينهــا امكانياتــه  برنامــج 

ميــم  تاأ مــن  التــي تحققــت  والثــروة  العلميــة  البشــرية 

النفط عام 197٣.

بنــاء  علــى  فرنســا  وافقــت   1975 عــام  مطلــع  وفــي 

مفاعليــن نووييــن فــي العــراق بمنطقــة التويثــة، وكانا 

االبحــاث  مركــز  فــي  النوويــة  للمفاعــالت  مشــابهين 

 ،)CEA( الفرنســية  الطاقــة  لوكالــة  التابــع  النوويــة 

ميــكا   )40( بقــدرة  )تمــوز1(  االول  المفاعــل  كان  اذ 

واط، واالخــر )تمــوز2( الغراض التدريــب بقدرة 600 

كيلوواط، ومع قرب اكـتمال بناء المفاعل العراقي. 

شــهدت البالد اول عملية عســكرية نوعيــة في العالم، 

عندمــا تمكنــت القــوات الجوية االســرائيلية من تدمير 

المفاعــل النــووي العراقــي بصــورة كليــة فــي 7 يونيو/ 

العراقــي  النــووي  المفاعــل  يقــع  اذ   .1981 حزيــران 

المعروف باســم مفاعل تموز )اوزيراك( بالفرنسية في 

منطقــة التويثــة التــي تبعــد 17 كيلومتــرا الــى الجنوب 

الشرقي من العاصمة بغداد. 

برنامــج  بدايــات  ن  اأ الــى  اخــرى  تشــير مصــادر  بينمــا 

العــراق النــووي تعــود الــى نهايــة خمســينيات القــرن 

الماضــي، عندما بــداأ بتفاهمات مع االتحاد الســوفييتي 

لبنــاء مفاعل ســلمي، واســتمر تطويــر البرنامج النووي 

ن قصفت اسرائيل مفاعل تموز عام  1981. الى اأ
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كيف تضرر االقتصاد العالمي من 
فيروَسي "الفدية" و"كورونا"؟

دار السالم/ وكاالت

لــم يكــد يصحــو االقتصــاد العالمــي مــن مصابــِه الذي حــّل به بســبب جائحة 

ال وهــو  اأ ول  نــزل بســاحتِه فيــروس ال يقــل خطــورة عــن االأ كورونــا، حتــى 

"فيروس الفدية".

ول البشــر ويشــكل خطرًا على صحتهم، كان الثاني مختصًا  وبينما يصيب االأ

واضعــًا  النــاس،  بيانــات  ســارقًا  وجــواالت،  مــن حواســيب  البشــر  جهــزة  باأ

خــذ المال  خصوصيتهــم بيــن ســندان االتجــار بالســوق الســوداء، ومطرقــة اأ

مقابل تحريرها.

وتســبب التهديــد الصحــي الكبيــر الذي فرضــه "كوفيد-19" فــي الدخول في 

لى لجوء الناس والشــركات والحكومات  دى اإ غــالق عــام مــرات عديدة، مما اأ اإ

نترنــت فــي التعليــم  لــى "العمــل عــن بعــد"، معتمديــن علــى اســتخدام االإ اإ

والتجارة والتسويق وفي جميع نواحي الحياة.

مــن الســيبراني، ارتفعــت  ووفقــًا لتقاريــر ذكرهــا موقــع "Nbr" المهتــم باالأ

سرع  هجمات برامج الفدية بنســبة 150% في عام 2020، وتزايدت بشــكل اأ

في عام 2021.

الشــركات  كبــرى  فــي  العليــا  دارات  واالإ التدقيــق  لجــان  معظــم  وبّينــت 

لكـترونية  ن الهجمــات االإ التكنولوجيــة التــي يتعين عليها اتخاذ قرارات بشــاأ

بدًا هذا االرتفاع الكبير في عدد الهجمات". نهم لم يتخيلوا اأ قالوا: "اإ

مريكا هدفها المفضل فيروسات الفدية عالمية ولكن اأ

ارتفعــت حــوادث برامــج الفديــة خــالل العاميــن الماضييــن علــى مســتوى 

جرامية عشرات الماليين من الدوالرات  العالم، حيث جمعت العصابات االإ

موال من الشركات. عن طريق ابتزاز االأ

غالق شبكة النفط  وبحسب ما ذكره موقع "nymag" في مايو الماضي، تم اإ

لى  ن تمكن المتســللون من الوصول اإ مريكية "كولونيال بايبالين"، بعد اأ االأ

ثر ذلك  يام، على اإ غــالق عدة اأ جبر الشــركة على االإ كلمــة مــرور مخترقة، مما اأ

سعار البنزين مدة وجيزة وسط ذعر من قبل المستهلكين. قفزت اأ

عــادة الســيطرة علــى حواســيبها واســتئناف العمل مجــددًا، دفعت  جــل اإ والأ

ّن القراصنــة هــم مجموعــة  الشــركة 4.4 مالييــن دوالر للقراصنــة، واتضــح اأ

ي  و في اأ نها تعمل في روســيا اأ تدعى "Dark Side" )دارك ديســك( يعتقد اأ

وروبا الشرقية. خر في اأ مكان اآ

قال ديفيد كاميرون، رئيس وزراء الســابق ِللمملكة المتحدة، وفقًا لما ذكره 

صبــح احترافيــًا بشــكل  ن ســوق برامــج الفديــة اأ موقــع "theguardian": اإ

موال من الشركات الكبيرة  جرامّيون االأ متزايد، حيث كســب المتســللون االإ

المربحة التي ال تستطيع تحمل فقدان بياناتها".

فــي العــام الســابق، دفعــت شــركة تقدم خدمــات الصرافــة ومقرهــا المملكة 

المتحدة تدعى "Travelex"، دفعت 2.٣ مليون دوالر الســتعادة الســيطرة 

ن ســيطر القراصنــة علــى عمــل الحواســيب، وتســببوا  علــى حواســيبها بعــد اأ

بفصل 1٣00 وظيفة.

دى هجوم على شركة تصنيع اللحوم متعددة الجنسيات  وفي يونيو الجاري اأ

مريكية يومين،  غالق ربع عمليات بيع لحوم البقر االأ لــى اإ تدعــى "JBS SA" اإ

نظمة الحاسب الخاصة بها للحد من حجم االختراق. غلقت الشركة اأ حيث اأ

فــي  الميــاه  لمعالجــة  محطــة  لــى  اإ قراصنــة  وصــل  الماضــي،  فبرايــر  وفــي 

مريــكا، مما تســبب فــي رفع مســتوى مادة  ولدُســمار" ِبواليــة فلوريــدا فــي اأ "اأ

لى مستويات خطيرة. "الكلور" في مياه الشرب مدة وجيزة اإ

ّن هجمــات برامــج  ووفقــًا لمــا ذكرتــه شــركة "Fitch" ومقرهــا نيويــورك، فــاإ

الفديــة علــى وجــه الخصــوص قفــزت بنســبة 500% تقريبــًا فــي عــام 2020، 

وتسببت بخسائر تقدر بنحو 20 مليار دوالر.

معظم الهجمات مصدرها روسيا

غلــب الهجمــات التــي تعّرضــت لهــا  اأ ّن  بحســب ماذكــره موقــع "hbr"، فــاإ

ن عصابات االختراق المشهورة مثل  الشــركات كان مصدرها "روســيا"، بل اإ

ن مكاتبها  "REvil" و "Evil Corp" و"DarkSide" بات معروفًا للجميع اأ

حدى دول االتحاد السوفييتي السابق. و في اإ تدار من روسيا، اأ

ن  مريكي اأ مــن القومي ومكـتــب التحقيقات الفيدرالــي االأ وصرحــت وكالــة االأ

ول مــرة فــي  بــالغ عنــه الأ اختــراق "SolarWinds" التاريخــي الــذي تــم االإ

جــري بواســطة مجموعــات لهــا صــالت بجهــاز المخابــرات 
أ
ديســمبر 2020 ا

الخارجية الروسي.

ن اختــراق "SolarWinds" لــم يكــن هجــوم فديــة  ومــن الجديــر بالذكــر اأ

ولكنه كان يســمى هجوم "سلســلة التوريد"؛ حيث اخترق المتسللون شركة 

نظمة عمالء  تكنولوجيــا المعلومــات ثم اســتخدموا ذلــك الوصول القتحــام اأ

وروبــي  الشــركة، والتــي تضمنــت الخــوادم التــي يديرهــا الناتــو والبرلمــان االأ

وحكومــة المملكــة المتحــدة، والعديد من فــروع الحكومــة الفيدرالية، ومن 

ضمنها وزارة الخزانة والتجارة. 

القمع الرقمي.. تواطؤ عمالقة التكنولوجيا في قمع حريات الشعوب

بريل الماضي، فرض  دارة بايدن، في 15 اأ علنت اإ وردًا علــى ذلــك االختراق اأ

عقوبات اقتصادية على العديد من شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية 

خرى. نشطة خارجية ضارة" اأ الروسية لدورها في الهجوم وفي "اأ

ووفقــًا لمــا ذكره موقع "بي بي ســي" صرح مايكل فــان الندينغ هام، المحلل 

الســابق فــي وكالــة المخابــرات المركزيــة، الــذي يديــر شــركة االستشــارات 

ي صناعــة رئيســية تقريبــًا فــي روســيا  "Active Measures LLC"، مثــل اأ

حيانــًا بموافقــة صريحة، من  نترنــت( بموافقــة ضمنيــة، واأ يعمــل )مجرمــو االإ

من. خدمات االأ

نترنــت  االإ بحــاث  اأ لمعهــد  التنفيذيــة  المديــرة  كازاريــان،  كاريــن  وصرحــت 

ن الســلطات الروســية لديها  المدعــوم مــن صناعة البرمجيات في موســكو: "اإ

مريكيين  ذا ســرقت شــيًا مــن االأ بدًا ضد بلدك، واإ قاعــدة بســيطة: ال تعمــل اأ

س بذلك!". فال باأ

ف الدول والشركات تجاه فيروسات الفدية؟ كيف تتصرَّ

مريكية، شجعت  بسبب ارتفاع وتيرة الهجمات السيبرانية على الشركات االأ

منها"،  لكـترونيــة و"مراجعة اأ دارة بايــدن الشــركات علــى تعزيز دفاعاتهــا االإ اإ

ن تعمل الشركات مع وكاالت االستخبارات على وقف الهجمات  ونصحت باأ

من مصدرها. 

ت وزارة العدل فريق عمل لبرامج الفدية واالبتزاز  نشاأ بريل الماضي، اأ وفي اأ

زالة  الرقمــي لمعالجــة العمليــة برمتها، ومــن ضمن ذلك الجهــود المبذولة الإ

نترنــت التي تعلن  الخدمــات التــي "تدعــم الهجمــات، مثل المنتديــات عبر االإ

و خدمــات االســتضافة التــي تســهل حمــالت برامــج  عــن بيــع برامــج الفديــة اأ

الفدية"، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

حققــت فرقــة العمــل بالفعــل بعض النجاح، ففي الســابع مــن يونيو الفائت 

نها اســتعادت 85% من عملــة البيتكوين التي دفعتها  علنــت وزارة العــدل اأ اأ

لى دارك سايد. شركة كولونيال بايبالين اإ

ن  لــى حــد كبيــر، فــاإ ن معامــالت "Bitcoin" مجهولــة المصــدر اإ فــي حيــن اأ

طبيعــة تقنيــة "Blockchain" تســمح لتطبيق القانون بتتبــع كيفية تحرك 

موال بقدر محدود. االأ

عــالن: "ال يــزال تتبع  وقالــت نائبــة المدعــي العــام، ليــزا موناكــو، فــي يــوم االإ

ساسية لدينا". دوات االأ هم االأ حد اأ موال اأ االأ

خرى  عــادت روســيا والواليــات المتحدة و2٣ دولــة اأ فــي 28 مايــو الماضــي، اأ

من السيبراني تحظر هجمات برامج الفدية والقرصنة  كيد على اتفاقية لالأ التاأ

وراق ال تساعد الشركات التي تم انتهاكها  ن هذه االأ خرى، على الرغم من اأ االأ

قبل توقيع التعهد.

مريكيــة، جينيفــر جرانهولــم، في 6 يونيــو الجاري:  وقالــت وزيــرة الطاقــة االأ

ن تدفع مقابل  يًا كان، ال يجب اأ و اأ و قطاعًا عامًا اأ "ســواء كنت قطاعًا خاصًا اأ

شرار فقط". نها تشجع االأ هجمات برامج الفدية، الأ
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لمسات بيانية 

سؤال وجواب )80(

أ.د فاضل صالح السامرائي 

شمس الدين درمش

)6/1( 

مقدمة:

الحمــد هلل رب العالميــن، والصــالة والســالم علــى 

وصحبــه  لــه  اآ وعلــى  والمرســلين،  نبيــاء  االأ خاتــم 

مكانــة  المنــورة  فللمدينــة  بعــد:  مــا  اأ جمعيــن.  اأ

نها مدينة رسولهم  عظيمة في نفوس المسلمين، الأ

ليها، ويتوقــون لزيارتها،  الحبيــب، فهم يشــتاقون اإ

ناشيد. شعار واالأ ويتغنون بحبهم لها، فينشدون االأ

وكلمــا  مــرات،  المنــورة  المدينــة  ســامة  اأ بــو  اأ زار 

ليهــا، وزاد هــذا الشــوق حــرارة  عــاد منهــا اشــتاق اإ

انقطاعــه عنهــا عــدة ســنوات، رغــم ســفره للعمــرة 

عــام  مــن  الربيــع  عطلــة  فــي   n.وتكــرارا مــرارا 

14٣1هـــ؛ عــزم علــى زيــارة مدينــة الحبيــب صلــى 

هللا عليــه وســلم بصحبــة العائلــة، فقــد كانــوا مثله 

في غاية الشــوق واللهفــة!. لقيت الفكرة الترحيب 

وتهللــت  جميعــا،  العائلــة  فــراد  اأ مــن  ييــد  والتاأ

وجوههــم نضــرة وســرورا، وانطلقــت الرحلــة مــن 

جــازة يحدوهم  ول من االإ الريــاض صبــاح اليــوم االأ

علــى  والســالم  النبــوي،  المســجد  لزيــارة  الشــوق 

ياما في المدينة المنورة.  نام، واالســتمتاع اأ خير االأ

ســامة في  طفــال هــم: اأ بطــال هــذه الرحلــة مــن االأ اأ

الرابعة عشــرة مــن العمر يدرس فــي الصف الثاني 

المتوســط، وســعد فــي الثالثــة عشــرة مــن العمــر 

وحســين  المتوســط،  ول  االأ الصــف  فــي  يــدرس 

فــي الحاديــة عشــرة مــن العمــر يــدرس فــي الصــف 

ما نســيبة فهــي في العاشــرة من عمرها  الخامــس، اأ

تــدرس فــي الصــف الرابــع. وقــد عرفــوا جميعــا في 

مدارســهم بالجــد واالجتهــاد، والنباهــة والنشــاط. 

ســامة الراعي الرســمي للرحلة، والمرشــد  بو اأ كان اأ

طالق  طفــال الذين يغضبون الإ الســياحي للزوار االأ

ن مهاراتهــم ومداركهــم  طفــال عليهــم، الأ اأ وصــف 

ثبتــت  ورغبتهــم فــي المعرفــة وكشــف المجهــول اأ

لى عالم الكبار!. قرب اإ نهم اأ اأ

مان في  ســامة فقد كانــت منبع الحنــان واالأ م اأ مــا اأ اأ

الرحلــة، وبصحبتهــا الصغير خالد الذي يعيش في 

يام جميلــة وممتعة  مــان!. اأ قلــب منبــع الحنان واالأ

قضتهــا العائلــة فــي ربوع طيبــة الطيبــة، نطلعكم 

عليهــا، ونرجــو لكــم مثلهــا. وصلــى هللا وســلم علــى 

جمعين. له وصحبه اأ نبينا محمد وعلى اآ

زيارة عائلية إلى المدينة النبوية )قصة(

َما  نَّ الســؤال )99(: ما اللمســة البيانية في قوله تعالى )اإ

ِبَغْيــِر ِحَســاٍب )10(( ســورة  ْجَرُهــْم  اأ اِبــُروَن  ــى الصَّ ُيَوفَّ

الزمر؟

ق��ال تع��اىل يف �س��ورة الزم��ر )ُق��ْل َي��ا ِعَب��اِد الَِّذي��َن 
ْنَي��ا  ُك��ْم ِللَِّذي��َن اأَْح�َس��ُنوا يِف َه��ِذِه الدُّ ُق��وا َربَّ اآََمُن��وا اتَّ
اِبُروَن  ��ى ال�سَّ ا ُيَوفَّ َ ��َعٌة اإِنَّ َح�َس��َنٌة َواأَْر���ضُ اللَّ��ِه َوا�سِ
اأَْجَرُهْم ِبَغْيِ ِح�َس��اٍب )10(( واملف�س��رون يف�س��رونها 
اأح��د تف�س��يين: اإم��ا اأن الأج��ر ُي�س��ّب عليه��م �سب��ًا 
بغ��ي ح�س��اب للدللة عل��ى املبالغة يف الأج��ر، اأو اأن 
ال�سابري��ن ُي�س��ب عليه��م الأج��ر ول يحا�س��بون لأن 
ال�سابر يوؤجر بدون اأن ُيحا�سب وُي�سقط عنه الأجر 
بق��در م��ا �س��ر وُيتج��اوز عن��ه وُيدخل��ه الل��ه تعاىل 
اجلنة بغي ح�س��اب. فكلمة )بغي ح�س��اب( قد تكون 
للأج��ر وقد تكون لل�سابرين وه��ي حتتمل املعنيني. 
ويف احلدي��ث ال�س��ريف ع��ن �س��ول الله - �سل��ى الله 
عليه و�س��لم -: �سبعون األفًا من اأمتي يدخلون اجلنة 

بغي ح�ساب .

ال�س��وؤال )100(: م��ا دلل��ة ا�س��تعمال ا�س��م امل�س��در 
وا�س��م الآلة يف قوله تعاىل يف �سورة املائدة اآية 48 

ْرَعًة َوِمْنَهاًجا( ؟ )ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم �سِ
اأوًل لي���ض يف الآي��ة ا�س��م م�س��در ول ا�س��م اآل��ة لأن 
��رعة لي�س��ت ا�س��م م�س��در واملنه��اج لي�س��ت ا�س��م  ال�سِ
��رعة يف اللغ��ة ه��ي الطري��ق املو�س��ل اإىل  اآل��ة. ال�سِ
املاء وال�س��ريعة هي املاء عند العرب فالعرب ُت�س��مي 
�س��ريعة م��ورد املاء الذي ل ينقطع و�س��بب الت�س��مية 
لأن امل��اء ب��ه �س��بب احلي��اة الفاني��ة والدي��ن �س��بب 
احلياة الأبدية فاملاء وال�س��ريعة هم��ا للرّي والتطهر 

فالربط بينهما على اأن كلهما �سبب احلياة.
اأم��ا �سيغ��ة مفع��ال ف��ل تخت���ض بالآلة فقد تك��ون اآلة 
)مهب��اج( وق��د تك��ون م�س��درًا )مر�س��اد( وق��د تكون 
للوق��ت )ميقات( وت�س��تعمل للدللة عل��ى املكان الذي 
ُي�س��رب للح��ج )ميق��ات   مواقي��ت احل��ج( . فاملنه��اج 
هو مكان مو�سع ولي���ض ا�س��م اآلة واإنا هو الطريق 
الوا�س��ح امل�س��تقيم. النه��ج ه��و الطري��ق الوا�س��ح 
واملنه��اج ه��و الطري��ق الوا�سح امل�س��تقيم وهذا غي 
ال�س��بيل. فلم��ا ق��ال تع��اىل )�س��رعة ومنهاج��ا( ق�س��د 
م��ا فيها من �س��بب احلياة الباقي��ة والطريق املو�سل 

اإليها.

العدد 1586/ 14 ذو القعدة 1442 هـ / 24 حزيران 2021 م

)يوم الخميس 1431/5/1هـ(
في الطريق إلى المدينة

مسابقات وجوائز

ربعاء للسفر  سامة مع نهاية يوم االأ سرة اأ استعدت اأ

مــدة  الربيــع  جــازة  اإ لقضــاء  النبويــة  المدينــة  لــى  اإ

سبوع. اأ

ول مرة  خوتــه فرحــا شــديدا, فهــذه اأ ســامة واإ فــرح اأ

سرة كلها. يزورون فيها المدينة النبوية مع االأ

الريــاض  مــن  الخميــس  صبــاح  الســيارة  انطلقــت 

سامة ال يترك فرصة تفوته: لى المدينة، واأ متجهة اإ

بي؟ ل: كم يوما سنجلس في المدينة يا اأ مرة يساأ

ين سنسكن في المدينة؟ ومرة يقول: اأ

حد  خرى يقول: هل سنزور مسجد قباء وشهداء اأ واأ

والمساجد السبعة؟

سامة! ادع  بوه, ثم قال له: يا اأ وفي كل مرة يجيبه اأ

ن شاء هللا كل  وال, وسترى اإ ن نصل بالسالمة اأ هللا اأ

ن تراه. ما تحب اأ

ســامة مســابقة فــي قراءة  بو اأ وفــي الطريــق اقتــرح اأ

رشــادية, وبخاصــة تلك اللوحــات التي  اللوحــات االإ

المنــورة،  المدينــة  لــى  اإ المتبقيــة  المســافة  تحــدد 

شعل حماستهم قائال: فاأ

لــى المدينــة المنورة  - مــن يقــراأ المســافة المتبقيــة اإ

وال فله جائزة. اأ

بي!؟ سامة: ما الجائزة يا اأ قال اأ

سامة: عشرة رياالت للفائز! بو اأ قال اأ

لى  خوته لقراءة لوحة المســافة اإ ســامة واإ فتســابق اأ

ســامة ثالث مــرات متتاليــة, فهمس  المدينــة, ففــاز اأ

ن يتباطاأ في  ولــى اأ ذنه في االســتراحة االأ والــده في اأ

خوته بالفوز حتى يشــعروا  القراءة ليترك المجال الإ

يضا. بسعادة الفوز بالجائزة اأ

و جائزتين..  يضا بجائزة اأ خوته اأ ففاز كل واحد من اإ

ســامة مســابقة ثانيــة، فقــال: لــدي  بــو اأ ثــم اقتــرح اأ

قراأ مقطعــا مــن  نــا ســاأ لــى مقاطــع، اأ نشــيد مقســم اإ

ســئلة علــى  ل عــن المعنــى، وتــدور االأ ســاأ بيتيــن، واأ

جابة صحيحة يحصل على  الجميــع، فالذي يجيب اإ

يضا. جائزة اأ

بو اسامة: بدوا موافقتهم، فقال اأ عجبتهم الفكرة واأ اأ

سامة: ول الأ المقطع االأ

نا           عرفوني للـــدنا اعرفوني من اأ

نا دعى اأ كنت دهرا غابرا           يثــربا اأ

قبــل  كانــت  المنــورة،  المدينــة  عرفــت،  ســامة:  اأ

سالم تدعى يثرب. االإ

سامة: الجواب صحيح. بو اأ اأ

المقطع الثاني لسعد:

ضـــاء الزمنا  جاءني نور الهدى           فاأ

وصـل اللـه به              بعـد صرم حبلـنا

سعد: ما معنى بعد صرم؟

هــل  اأ بيــن  كان  ي  اأ القطــع،  الصــرم:  ســامة:  اأ بــو  اأ

المدينة تقاطع بسبب العداوات.

ســالم واعتصموا بحبل  ســعد: معناه: عندما جاء االإ

هللا، صاروا يدا واحدة.

حسنت يا سعد!. سامة: اأ بو اأ اأ

المقطع الثالث لحسين:

مني خير الورى           يبتـغـيني موطـنا اأ

رضي قد مشى         خير صحب معدنـا وباأ

ّمني؟ وما معنى معدنا؟ حسين: ما معنى اأ

صال  ني؛ قصدنــي وجاءنــي. ومعدنا؛ اأ مَّ ســامة: اأ بــو اأ اأ

نواع مثل المعادن. خالقا، الناس اأ واأ

لــى  حســين: جــاء الرســول صلــى هللا عليــه وســلم اإ

حســن  المدينــة وصــارت وطنه، وكان صحابته من اأ

الناس.

حســين..  يــا  حســنت  سرور(:اأ بلهجــة  ســامة)  اأ م  اأ

حسنت!. اأ

المقطع الرابع لنسيبة:

حمد فيَّ بـــنى خير ثاني مسـجد            اأ

ذنــــا مَّ في محــرابه              وبـالل اأ اأ

؟ مَّ نسيبة: ما معنى اأ

ماما. ى اإ ي صلَّ سامة: اأ بو اأ اأ

نســيبة: معنــاه: بنــى الرســول صلى هللا عليه وســلم 

تي في الفضل بعد المسجد  المسجد النبوي الذي ياأ

ماما، وكان  الحــرام فــي مكة المكرمــة، وصلى فيــه اإ

بالل الحبشي رضي هللا عنه يؤذن للصالة.

الجميع: ما شاء هللا.. ما شاء هللا! رائع يا نسيبة!

سامة: م اأ المقطع الخامس الأ

وقـــباء حضنت        مسـجد التقوى سنا

مسجٌد َثـمَّ حـكى       قصـَتْي قـبـلتـنا

سامة: ما معنى سنا؟ م اأ اأ

سامة: السنا؛ النور. بو اأ اأ

التقــوى، وفيــه  بنــي علــى  قبــاء  ســامة: مســجد  اأ م  اأ

نــور الهدايــة، ومســجد القبلتين يحكي قصــة القبلة 

لــى  اإ الثانيــة  والقبلــة  المقــدس،  بيــت  لــى  اإ ولــى  االأ

الكعبة.

مي  ولى، اأ مــي االأ مــي، اأ الجميــع: ممتــازة، ممتــازة يا اأ

ولى! االأ

والد! سامة: شكرا، شكرا يا اأ م اأ اأ

جميــع  بفــوز  ولــى  االأ الجولــة  انتهــت  ســامة:  اأ بــو  اأ

شكركم جميعا. نا اأ المتسابقين، واأ

والد تعبيــرا عــن الفرح والســرور وقالوا:  فصفــق االأ

نبداأ الجولة الثانية.

سامة: بو اأ فقال اأ

سامة: المقطع السادس الأ

حبـــنا ُحــــٌد نحـبه           َوْهَو قد اأ
أ
ا

في ثرى مــيدانه          كم شهـيٍد ُدِفنــا!

يحبنــا،  وهــو  حــد،  اأ جبــل  نحــب  نحــن  ســامة:  اأ

حــد كـثير من الصحابة رضي  واستشــهد في معركة اأ

هللا عنهم.

سامة، لقد استشهد سبعون  حسنت يا اأ سامة: اأ بو اأ اأ

حد. صحابيا في معركة اأ

ُحد..!
أ
ُحد، ا

أ
حسين: كان بالل رضي هللا عنه يقول: ا

، من  ســامة: مداخلــة جيدة شــكال، وفيهــا خطاأ بــو اأ اأ

يعرف؟

نا.. نا اأ سامة وسعد )معا(: اأ اأ

سامة: قل يا سعد. بو اأ اأ

َحــد،  َحــٌد اأ ســعد: كان بــالل رضــي هللا عنــه يقــول: اأ

ُحــد: بمعنى 
أ
ُحٌد ا

أ
حد، وليــس ا بمعنــى: قــل هــو هللا اأ

حد. جبل اأ

سامة: وكان في مكة وليس في المدينة. اأ

ســامة: شــكرا للجميع، صارت مســابقة في قناة  بو اأ اأ

فضائية!

المقطع السابع لسعد:

ِمنا  ورحابي حـرم                من يِلْجه اأ

روضة في مسجدي         هي من جنتنا

سعد: ما معنى َيِلْجه؟

سامة: معناه يدخله. بو اأ اأ

ســعد: المدينــة المنــورة حــرم مثــل مكــة المكرمة، 

منا. ومســجد الرسول صلى هللا  الذي يدخله يكون اآ

عليه وســلم فيــه الروضة الشــريفة، وهي من رياض 

الجنة كما ورد في الحديث.    

المقطع الثامن لحسين:

ي الَعنــا للرسول دعـــوة             رفعت عّنِ

جعلتني َطـْيــبًة            طاب غرسي والَجنى

حسين: هذا صعب! هل يمكن طلب المساعدة؟

ســامة: صرنا في مسابقة من سيربح المليون!؟  بو اأ اأ

ســامة( لديــك اتصال  بو اأ ) ضحــك الجميــع، وتابــع اأ

واحد.

مــي  مــه(: اأ ســامة ويتصــل باأ خــذ جــوال اأ حســين ) ياأ

مي، ساعديني، هذا سؤال صعب! هل  ساعديني يا اأ

سمعت السؤال؟

سامة: نعم نعم، سمعت السؤال. م اأ اأ

ســامة، ســاعدي حســينا،  م اأ ســامة: تفضلــي يا اأ بــو اأ اأ

جيبي على السؤال. واأ

ســامة: كانــت المدينــة تعانــي من مــرض الحمى  م اأ اأ

ليهــا الرســول صلى هللا عليه وســلم،  عندمــا هاجــر اإ

ن يرفــع عنها مرض الحمى، فلم  فدعا هللا ســبحانه اأ

يبــق فيهــا ذلك المــرض، وطــاب هواؤها، فســميت 

طيبة.

سامة، ولك  م اأ ســامة: جواب صحيح، وشــكرا الأ بو اأ اأ

الجائزة يا حسين.

مهــم، وحســين يشــكر  والد مســرورون بجــواب اأ )االأ

و  مه. والســيارة تســير، وال يحسون بمشــقة السفر اأ اأ

سامة قائال: بو اأ بالملل( ويتابع اأ

خير: المقطع التاسع لنسيبة، وهو االأ

  شرف قد نلته            ُفْقُت فيه المدنا

  وتغنى صبية              طلع البدر لنا

شــرف  ن المدينــة المنــورة صارت من اأ ي اأ نســيبة: اأ

ن الرسول صلى هللا عليه وسلم  المدن في الدنيا، الأ

والد نشيد: طلع البدر علينا. سكن فيها، وغنى االأ

واحــد  وكل  وممتــاز.  صحيــح  جــواب  ســامة:  اأ بــو  اأ

ن شــاء  يحســب كــم صــارت جائزتــه، ويذكرنــي بها اإ

هللا فــي المدينــة. ونختتــم هــذه المســابقة الجميلــة 

صواتهــم  ســامة وفرقتــه باأ لــى منشــدنا اأ باالســتماع اإ

نا( في  ســامة نشــيد )من اأ الُبْلُبِليــة الممتعــة، خذ يا اأ

هذه الورقة.

ســامة النشــيد موضــوع المســابقة، وكان قــد  خــذ اأ اأ

نشــادها فــي البيت،  هــا مــن قبــل وتــدرب علــى اإ قراأ

فصــار ينشــد مقطعــا مقطعــا، والجميــع في ســعادة 

غامــرة، ونشــاط واضــح - وخصوصا ســعد وحســين 

الزمــة  مقطــع  كل  بعــد  يــرددون  وهــم  ونســيبة، 

النشيد:

نا            عرفوني للدنا   اعرفوني من اأ

الوقــود  محطــات  حــدى  اإ فــي  العائلــة  توقفــت 

وتزويــد  الطعــام،  وتنــاول  للصــالة  واالســتراحة 

ال مســافة  لى المدينة اإ ذ لم يبق اإ الســيارة بالوقود، اإ

قصيرة.      

تهم لوحة  بعد االنطالق من االستراحة عندما فاجاأ

ســامة  )المدينة المنورة - المســجد النبوي(؛ هتف اأ

منشدا:

طلع البدر علينا             من ثنيات الوداع

بــو  وجــب الشــكر علينــا           مــا دعــا هلل داع قــال اأ

ســامة : نعــم نعــم.. حقا وجب الشــكر علينا. هيا يا  اأ

ســامة: طلع البــدر علينا, وصار هو  والد رددوا مــع اأ اأ

يضا يردد معهم. اأ

تحــت  المواقــف  لــى  اإ بالســيارة  ســامة  اأ بــو  اأ توجــه 

لى  ســاحات المســجد النبوي, ومــن هناك توجهــوا اإ

ماكــن الوضوء، ثم صلــوا ركعتين, وتوجهوا بعدها  اأ

لى السكن. اإ
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المواطنون يوقفون بناء دورهم 
وينتظرون الحكومة

دار السالم/ بغداد/ متابعة

ن رفعــت وزارة الماليــة ســعر صــرف الــدوالر وحركــة  منــذ اأ

االســعار فــي تصاعــد، حتــى ســعر الــدوالر ذاتــه لــم يهــداأ ولم 

لف دينار  يبــق على الســعر الــذي حددته الوزارة وهــو 145 اأ

لــكل مئــة دوالر، مــا جعل االســعار تتصاعد بنســب مخيفة، 

همهــا ليــس ارتفــاع المــواد الغذائيــة فحســب بــل ارتفــاع  واأ

ســعار المواد االنشــائية التي تهم المواطنين الذين يرومون  اأ

صحــاب الدخــل المحــدود  بنــاء دور ســكنية لهــم، خاصــة اأ

للتخلــص مــن دفع بدالت االيجار، ما انعكس بشــكل ســلبي 

علــى مواصلتهــم البنــاء واللجــوء الى التوقــف االجباري لعل 

االسعار تعود الى سابق عهدها.

ليس قبل ارتفاع سعر صرف الدوالر نهاية العام الماضي بل 

الى اسعارها في االسابيع الماضية حين ارتفع سعر الصرف 

ثانيــة ووصــل فــي التعامــالت الــى 150 الف دينــار لكل مئة 

ن حلم امتالك بيت )ُمُلك( قد يتحول الى كابوس  دوالر، وكاأ

كبيــر، كــون االرتفــاع كمــا يصفــه المتضــررون شــبه جنوني، 

الف من المواطنيــن الذين توقفت  وهذا ســيؤثر في مــات االآ

كدتــه  عمــال البنــاء لدورهــم نتيجــة لهــذا الســبب، وهــو مــا اأ اأ

وزارة التخطيط في احدث تقرير لها عن ارتفاع اسعار مواد 

البناء في العراق نتيجة  الرتفاع سعرالدوالر.

 

اعتراف وزاري

حصــاء فــي وزارة التخطيط اصــدر بيانا  الجهــاز المركــزي لالإ

ســعار  لى ارتفاع اأ دى اإ ن ارتفاع ســعر الدوالر اأ اعترف فيه باأ

ســواق المحليــة، ســواء كانــت هــذه  نشــائية فــي االأ المــواد االإ

المواد منتجة محليًا او مســتوردة، وان الجهاز تابع 64 مادة 

سواق المحلية وارتفعت اسعارها.  بناء تم تسجيلها في االأ

ثيرا  وبيــن الجهــاز فــي تقريره ان المواد االكـثر اســتخداما و تاأ

التســليح،  وحديــد  والســمنت  الطابــوق  هــي:  ســواق  االأ فــي 

ليوضح فرق االســعار في التقرير بحسب المعدل، فبالنسبة 

للطابــوق ارتفــع معــدل ســعره لشــهر كانــون االول الماضــي 

وبلــغ 160 الــف دينار لــكل 1000 طابوقة، مســجاًل ارتفاعا 

بلغ 14بالمئة عن معدل سعر شهر تشرين الثاني، الذي كان 

قد بلغ 140 الف دينار لكل 1000 طابوقة، بينما بلغ سعر 

الطابــوق الجمهــوري لشــهر كانــون االول 171 الــف دينــار 

لــكل 1000 طابوقــة، مســجال ارتفاعــا بنســبة 6 بالمئــة عــن 

معــدل ســعر شــهر تشــرين الثاني الــذي بلغ 161 الــف دينار 

لــكل 1000 طابوقــة، واشــار التقريــر الــى ان معــدل ســعر 

الســمنت العادي لشــهر كانون االول الماضي بلغ 102 الف 

دينــار للطــن الواحــد مســجال ارتفاعــا بنســبة 1٣ بالمئــة عن 

معــدل ســعر شــهر تشــرين الثانــي الــذي كان 90 الــف دينار 

للطن الواحد، بينما بلغ معدل سعر السمنت المقاوم لشهر 

كانــون االول 124 الــف دينــار للطن الواحد مســجال ارتفاعا 

بنســبة 11بالمئة عن معدل ســعر شهر تشــرين الثاني بسعر 

112 الــف دينــار للطــن الواحــد، ويمضي التقرير فــي تحديد 

نســب ارتفــاع حديد التســليح الــذي يطلق عليه فــي العراق 

جنبــي لشــهر  ن اســعاره مــن المنشــاأ االأ )الشــيش( فيبيــن: اإ

كانــون االول بلغــت مليونــا و٣7 الــف دينــار للطــن الواحــد 

مســجال ارتفاعــا بنســبة ٣٣ بالمئــة عــن معــدل ســعر شــهر 

تشرين الثاني الذي بلغ 779 الف دينار للطن الواحد.  

مواطنون وحسرات

لكن المواطن احمد علي وهو يقوم ببناء دار ســكنية له على 

مســاحة 100 متــر قــال: انــه توقــف عــن البنــاء الن االســعار 

يــار الماضــي، مــا اضطــره الى  ارتفعــت جنونيــا خــالل شــهر اأ

التوقــف عــن مواصلــة البنــاء الــذي يريــد اكماله الى الســقف 

لكي يتمكن من الحصول على قرض مصرف االســكان الذي 

ن مــن يصل الى الســقف فــان القرض  تنــص تعليماتــه علــى اأ

يصــل الــى 40 مليــون دينار، ومن لم يصــل يمنح ٣0 مليون 

دينــار، واضــاف ان ســعر حديــد التســليح وصــل الــى مليــون 

و800  الف دينار للطن الواحد، وســعر الســمنت وصل الى 

1٣0 الــف دينــار وهــو انتاج عراقــي، اما ســعر الطابوق فانه 

الف طابوقة،  يســّعر وفــق ما يطلق عليــه )دبل( وهو اربعــة اآ

دينــار،  الــف  مليــون و٣50  الــى  وصــل  انــه  احمــد  بيــن  اذ 

وبحســبة بســيطة نــرى ان االرتفــاع الجديــد كان كبيــرا عمــا 

ســجلته وزارة التخطيط، اذ ارتفع حديد التســليح الى 776 

الــف دينــار وارتفــع ســعر الطــن الواحــد مــن الســمنت )20 

كيــس زنــة 50كغــم( الــى 28 الــف دينــار، بينمــا ارتفع ســعر 

الف طابوقة الــى ما يقرب من  )دبــل( الطابوق ســعة اربعــة اآ

7٣6 الف دينار.

واالمــر ذاتــه يقوله المواطن ماجد الــذي اكمل بناءه بطريقة 

شهر االولى الرتفاع سعر  شــبه بدائية الرتفاع االســعار في االأ

الــدوالر، ولــم تقتصر على المواد الثالث الســابقة، بل تعدت 

الــى النوافــذ وارتفعت الى ضعف ســعرها الســابق والزجاج 

والكهربائيات والبالطات وانابيب الماء وغيرها، ويقول وهو 

يقف بحســرة امام بيته الذي بداأ ببنائه قبل ارتفاع االســعار 

خــالل االســابيع الماضيــة، كونــه كان ينتظــر الحصــول علــى 

خير تســبب لي بارتفاع المواد التي  ســلفة مالية، ان هذا التاأ

يراهــا البعض بســيطة، الى اكـثر من ثالثــة ماليين دينار عن 

سعار السابقة. االأ

 معامل وزارة الصناعة

مين:  ن االقتصادي واالعالمي مالذ االأ وقال المحلل في الشاأ

لتوفيــره  المهمــة  القطاعــات  مــن  يعــد  االســكان  قطــاع  ان 

فــرص عمــل واســعة لمختلــف التخصصــات، وحتــى العمال 

الذيــن ليــس لديهــم تخصص معين، ففي هــذا القطاع يعمل 

المهنــدس والبنــاء والكهربائــي والصبــاغ والنجــار والحــداد 

وكذلك معامل السمنت والطابوق وغيرها

كـثير. 

واضــاف: ان توقــف او تعطيل قطاع االســكان والبناء يعني 

احالــة عــدد كبير مــن العمال كمــا ورد في اعــاله الى رصيف 

خر خطــط الحكومة فــي القضاء على  البطالــة، اضافــة الــى تاأ

خــرى المعنية  ثــار االقتصادية االأ لى جانب االآ ازمــة الســكن اإ

ن تطلق  ن على الحكومة اأ موال، مبينًا اأ بالتــداول النقدي لالأ

مبــادرات لتشــجيع ودعــم قطــاع االســكان، ومنهــا القروض 

المــواد  توفيــر  مــع  الســكنية  االراضــي  وتوزيــع  االســكانية 

االنشــائية باســعار مناســبة كالســمنت والحديــد والطابــوق 

دامــة عجلــة  الإ اســعارها  علــى  الســيطرة  و  والرمــل وغيرهــا 

العمل االسكاني.

ن وزارة الصناعــة والقطــاع الخــاص لديهمــا معامــل  مفيــدًا اأ

للســمنت والجــص والطابوق والحديد واالســالك النحاســية 

دام  مــا  ســهلة  ســتكون  اســعارها  علــى  الســيطرة  وعمليــة 

مــر ال يخــص االســتيراد واحتــكار المــواد مــن قبــل التجــار  االأ

والمضاربين، فمثال دعم معامل الطابوق بالوقود يؤدي الى 

زيــادة االنتــاج وزيادة العرض ومنافســة المســتورد، وكذلك 

الحال مع بقية المواد االنشائية التي ارتفع سعرها مؤخرًا. 

ن اســتمرار عامل البناء في العمل يعني تمكينه  واشــار الى اأ

مــن توفير مســتلزمات اســرته مــن الطعام والــدواء والتعليم 

يضــا، وابعــاده عــن رصيــف البطالــة الــذي تترتــب عليــه لــو  اأ

ثار اجتماعية ونفسية خطيرة. توسع اآ

مشاريع و لكن!

ولــم يدر بخلد احمــد عدنان )٣٣ عاما( غير البحث عن عمل 

يســتطيع مــن خالله توفير معيشــته واســرته في هــذا الوقت 

الــذي يشــهد غــالء االســعار، فحســب قولــه ان »احتياجــات 

البيت ال تنتهي، اضافة الى بدل االيجار الذي كسر ظهري«، 

ن والســبب  معلــال ذلــك »لــدي قطعــة ارض لــم تبــَن الــى االآ

هــو عــدم توفــر ســيولة كافيــة للبنــاء، فضــال عن غــالء المواد 

االنشــائية التي هي باالصل تكلــف الكـثير من المال، ناهيك 

عــن ارتفاعهــا فــي هــذا الوقت، مــا جعلني افقد االمــل بالبدء 

ببناء االرض للســكن فيها، اما االموال التي كانت مخصصة 

ن  للبناء فقد فقدتها في احد المشــاريع، وايقنت في النهاية اأ

حلم السكن في منزل ال يدق بابه المؤجر بات بعيد المنال«
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 وحــده العــراق مــن بيــن دول العالــم الــذي يملــك 

الرقم القياســي العالمي في عدد المشــاريع الوهمية 

والمتلكـئــة والتــي حصــل اصحابهــا علــى اكـثــر مــن 

علنــي  بشــكل  ســرقتها  تمــت  دوالر،  مليــار   500

ن بعــض هــذه  ومــن دون محاســبة مــن احــد، بــل اإ

الشــركات الوهميــة التــي حــازت علــى هــذه العقــود 

رغــم المؤاخــذات القانونية والماليــة والفنية عليها، 

حصلــت ايضا علــى تعويضات ماليــة ضخمة وكبيرة 

ة لهــا علــى عدم تنفيذهــا لهذه المشــاريع في  كمكافــاأ

ســابقة خطيــرة لــم تشــهدها الدولــة العراقيــة منــذ 

تاسســيها في العام 2021 وحتى االن، حيث ذهب 

قســم كبير مــن تلك االموال الى جيوب الفاســدين، 

الذين يقيمون عالقات وثيقة مع هذه الشــركات من 

اجل تقاسم مبالغ التعويضات.

الكـثيــر مــن المشــاريع التــي خطــط لهــا ســابقا مــن 

اجــل اعــادة اعمــار البــالد وتطويرهــا والتــي يصــل 

عديدها الى اكـثر من 1000 مشــروع، تمت احالتها 

الــى شــركات وهميــة وغيــر حقيقيــة لتكــون غطــاء 

لعمليــات فســاد مقنع قد اســهمت في ابتــالع مبالغ 

ماليــة ضخمــة كانــت بالتاكيــد ســتغير مــن خارطــة 

البالد العمرانية والخدمية بشــكل كبير ومغاير عن 

الواقــع الحالــي، ومعظــم امــوال هــذه المشــاريع قد 

ذهبــت وذابت بين اروقة ودهاليز شــبكات الفســاد 

وغلــق  عليهــا  باالســتحواذ  قامــت  التــي  العميقــة، 

حكام. ملفات هذه المشاريع باأ

امــوال هذه المشــاريع الوهمية وتلــك التي تم تنفيذ 

انفقــت علــى مشــاريع تجميليــة  جــزء بســيط منهــا 

ليســت لها عالقة بالبنــى التحتية والخدمات، حيث 

لــم تشــيد بهــذه االمــوال ايــة مستشــفيات حديثــة او 

مــدارس ، فضــال عــن الجســور والطرقــات الســريعة 

وكذلك المصانع ومشــاريع االسكان وغيرها، حيث 

ال تــزال البــالد ومنــذ اكـثر مــن 18 عاما من دون اية 

مشــاريع او بنــى تحتيــة ضخمــة وكبيــرة يمكــن ان 

تســتوعب التوســع الكبير في عدد السكان والطلب 

الصحــة  قطاعــات  فــي  الخدمــات  علــى  المتزايــد 

نواعها. والتعليم والنقل واالعمال بمختلف اأ

ملف االستثمار واالجازات والتراخيص التي منحت 

لمــا يســمى بالشــركات االســتثمارية لتنفيذ مشــاريع 

تتعلــق بالبنــى التحتيــة، قامــت الجهــات الحكومية 

خــر والتــي كشــفت عن تجــاوزات  بفتحــه بشــكل متاأ

وســلوكيات خطيــرة الحقت ضررا كبيــرا باالقتصاد 

العراقي، اضافة الى غياب الشفافية عنها، فاالراضي 

مــع  الشــركات بشــكل شــبه مجانــي  لتلــك  منحــت 

تســهيالت ماليــة وائتمانية مفتوحــة، حيث حصلت 

هــذه الشــركات علــى معظــم امــوال تلــك المشــاريع 

والتــي  المســموحة  المعــدالت  تتجــاوز  وبنســب 

يفترض ان تكون متناسبة مع مراحل انجازها، مما 

ســمح لهــا باخــذ تلــك االمــوال والهــروب بهــا خارج 

البــالد مــع تــرك هــذه المشــاريع على حالهــا، وهو ما 

كشــفته هيئة االســتثمار الوطنية مؤخــرا التي اكدت 

انــه من بين 2500 مشــروع اســتثماري ســتراتيجي 

تمــت الموافقــة عليه لــم ينفذ منها ســوى 500 منها 

بشــكل كامــل امــا باقــي المشــاريع، فهي غيــر منفذة 

والشــركات القائمــة علــى تنفيذهــا مطلوبــة للقضــاء 

العراقي بتهم الفساد والنصب واالحتيال.
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معلومات الكـتاب

خالق والعالقات الدولية: منظور تَراِجيِدّي •االأ

•المؤلف: ريتشارد نيد ليبو

•الناشر: كامبريج يونيفيرستي برس

•سنه النشر: 2020

•عدد الصفحات: 216

ن هذه  خالق والعالقــات الدولية، وقد يظــن البعض اأ تبــدو العالقــة وثيقــة بيــن االأ

صــال، لكــن الــدارس لموضــوع العالقــات الدوليــة بشــكل  العالقــة غيــر موجــودة اأ

خالقي مباشــر  ن الكـثيــر مــن المســاهمات في هذا المجــال لها ُبعد اأ ُمعمــق، يــرى اأ

خالق فــي العالقات الدولية؟  هم هنا كيف نحدد مصدر االأ و غيــر مباشــر. لكــن االأ اأ

خالق والسياسات الخارجية؟ وهل لكل دين  وما هي طبيعة هذه العالقة بين االأ

خالق والعالقة بالسياسة الخارجية؟  و حضارة فهم ُمختلف لالأ وشعب اأ

خالقيا جديــدا لفهــم وتحليل وصنع  يدينــا يقــدم لنــا منظــورا اأ الكـتــاب الــذي بيــن اأ

السياســات الخارجيــة باالعتمــاد علــى التراجيديــا اليونانيــة، والتراجيديا بالنســبة 

ثينا في القرن  خالقية التي تم ابتكارها من قبل شعراء اأ طر االأ قدم االأ للكاتب هي اأ

سيسي للثقافة الغربية. ريتشارد نيد  يضا العنصر التاأ الخامس قبل الميالد، وهي اأ

رث اليوناني  طار نظري لفهم السياســات الخارجية، اعتمادا على االإ ليبو ُيؤســس الإ

ن هذا الكـتاب  تب ضمن ما يســمى "التراجيديا اليونانيــة"، حيث اإ وتحديــدا ممــا كـُ

َيحوي ست فصول بما فيها المقدمة والخاتمة.

خالقيــة غالبا  ن السياســات الخارجيــة االأ فــي مقدمــة الكـتــاب، ُيجــادل الكاتــب بــاأ

خالقــي غالبــا مــا  ن السياســات التــي ال يوجــد بهــا ُبعــد اأ كـثــر نجاحــا، واأ مــا تكــون اأ

نه وبســبب سياســات  تنتهــي بالفشــل الذريــع. فعلى ســبيل المثال، يؤكد الكاتب اأ

خرى، ودعم  خالقيــة في العالــم مثل التدخل في شــؤون الــدول االأ مريــكا غيــر االأ اأ

نظمــة  الديكـتاتورييــن وُمعــادي الديمقراطيــة، واالغتيــاالت السياســية وتغييــر االأ

خالقية  ســاليب غير االأ السياســية بشــكل غير شــرعي في بعض الدول، كل هذه االأ

مريكا  مريكا بالسياســة الدولية، بل على العكــس، تعاني اأ ثيــر اأ لــم تــِزد مــن قوة وتاأ

ن مثل هذه السياســيات الخارجية تتناقض  يضــا فاإ خالقيا بســبب ذلك. اأ تراجعــا اأ

خالقيــة  ن السياســيات الخارجيــة غيــر االأ مــع جوهــر الديمقراطيــة. بنــاء عليــه، فــاإ

ول الُمعنــون بـــ  ُتخــرب وتدمــر الديمقراطيــات داخليــا وخارجيــا.  فــي الفصــل االأ

ن التراجيديا  نه بالرغم مــن اأ "التراجيديــا والسياســة الخارجيــة"، ُيوضــح الكاتب اأ

شــكال التحليــل السياســي.  نهــا شــكل مــن اأ ال اأ دبيــة، اإ هــي نــوع مــن الكـتابــات االأ

يمانهم  ســخيلوس، وســوفوكليس ويوربيديس ابتكــروا مفهوم التراجيديــا الإ فمثــال اإ

يضا  نســان. وهم اأ ساســية للحياة البشــرية وظروف االإ نها شــملت فهم الســمات االأ اأ

خالق بحسب الكاتب.  نها مصدر لالأ تصوروا التراجيديا على اأ

كلمــة "تراجيديا" تســتخدم لوصف معانــاة يتعذر تعليلها مثل، زالزل وفيضانات، 

دبيات  ن نستفيد من اأ وحروب ومجاعات وجائحات وكوارث بيئية. لكن كيف لنا اأ

ن التراجيديا هي مصــدر للتعلم  التراجيديــا فــي الوقــت الراهــن؟ ُيجيب الكاتــب اأ

قل  دراكا واحتراما واأ كـثــر تعاطفــا واإ ن نكون اأ خالقــي، فهــي ُتعلمنــا اأ السياســي واالأ

كـثر  مــا على مســتوى السياســات الخارجية، تجعلنــا التراجيديا اأ غطرســة وتكبــرا. اأ

ن مفهومنا للعدل  مكانياتنا بل وضعفنا، فهي ُتعرفنا مثال اأ معرفة بحدود عقولنا واإ

ال نكون متغطرسين باعتقاداتنا.  ليس مفهوما عالميا، واأ

ن الواليات المتحدة االمريكية عانت وتعاني من الغطرسة منذ  بحسب الكاتب، فاإ

1945 وهــي لــم تتعلــم بعد من هذا الفشــل. لذا، التراجيديا هي عبارة عن وســيلة 

فضــل. والحياة  خــالق وتعزيــز النقاش لكيفية الوصول لحياة ســعيدة اأ لتعلمنــا االأ

ن يكــون المــرء غيــر مملــوك لشــهواته  ال بعــد اأ ليهــا اإ الســعيدة ال يمكــن الوصــول اإ

وهواه.  

ن السياســات  فــي الفصــل الثانــي والمعنــون بـــ "جريمــة وعقــاب"، يؤكــد الكاتــب اأ

ن تنجح مقارنة بالتي  قل احتماال اأ الخارجيــة التــي تنتهك الفهم المعاصر للعدالة اأ

كـثر السياســات الخارجية التــي تنتهك القانون الدولي هي  ن اأ تتوافــق معهــا. علما اأ

الحروب والتدخالت غير الشــرعية. يســتعرض الكاتب الحروب التي اندلعت منذ 

نجــاز الهــدف السياســي الــذي بســببه  ن معظمهــا فشــل فــي اإ عــام 1648، ويؤكــد اأ

هــداف الكـثير من الحروب، يســتنتج  ســباب واأ قامــت هــذه الحــروب. بعد دراســة اأ

ن  خــالق ال تنحصــر فــي داخــل حــدود الدولــة القوميــة، بــل يجــب اأ ن االأ الكاتــب اأ

يضــا.  فــي الفصــل التالــي "سياســات  ُتطبــق وُتمــارس فــي السياســات الخارجيــة اأ

خالق. فهو  خارجيــة ناجحــة"، يوضح الكاتب الصلة بين السياســات الناجحة واالأ

ن الحــروب والتدخــالت التــي تكون ضمن دعم المجتمــع الدولي ومن قبل  يؤمــن اأ

كـثر نجاحا كونها تلتــزم بالمعاهدات واالتفاقات الدولية.  طــراف متعــددة، تكون اأ اأ

خالقية  يتعــرض الكاتــب بالتفصيل لعدد من السياســات الخارجية التي يعتبرها اأ

وناجحة للغاية.

كـثــر تواضعــا، ويجعــل صنــاع القــرار  نهــا تراجيديــا يجعــل النــاس اأ فهــم الحيــاة اأ

ن  نــه ال يوجــد شــيء ثابــت ومؤكــد، فــاإ اأ يتدبــرون جيــدا تبعــات قراراتهــم. وبمــا 

خالقيــة، التي قد  التراجيديــا تجعــل النــاس يتفكــرون قبل اتخاذ القــرارات غير االأ

وروبا  عــادة بنــاء اأ تعــود بالضــرر عليهــم  فعلــى ســبيل المثال، مشــروع مارشــال الإ

بعد الحرب العالمية الثانية، التي خلقت جوا من التضامن والتماســك في داخل 

وروبا اثني عشــر بليون دوالر كمســاعدة  مريكا منحت اأ ن اأ وروبا وخارجها، حيث اإ اأ

مريكا حافظت على والء  وروبي. بطبيعة الحال اأ عادة بناء االقتصاد االأ اقتصادية الإ

مريكية  ال تصبح ضمن المعسكر السوفيتي. ومن ثم هذه المساعدة االأ وروبا لها واأ اأ

خالقيا في الوقت نفسه، مما يعني  مريكية وقرارل اأ وروبا كانت مصلحة قومية اأ الأ

ن السياســات  خــالق والمصلحــة القوميــة. يؤكــد الكاتــب اأ عــدم التناقــض بيــن االأ

خالقيــة التــي  خالقيــة ال تمنــع النزعــات وال تمنــع الحــروب، لكــن السياســات االأ االأ

عراف الدوليــة والقانونية،  تتبعهــا العديــد مــن الجهات الفاعلــة ضمن التقاليــد واالأ

مرين.  ن تنجح في القيام باالأ تستطيع اأ

فــي الفصــل التالــي المعنــون بـــ "صنــع السياســات"، يبيــن الكاتــب كيفيــة صنــع 

لى  خرين ووجهات النظر الُمختلفة، يؤدي اإ ن عدم مشــاركة االآ السياســات وكيف اأ

فق في اتخاذ القرارات. يتعرض  شكاليات في السياسة الخارجية بسبب ضيق االأ اإ

مريكية كمــا هو الحال  دارة االأ ن االإ الكاتــب لغــزو العــراق فــي عــام 200٣ وكيــف اأ

ن  مــع المخابــرات، بنوا قراراتهــم على فرضيات غير مؤكدة ومثيــرة للجدل، حتى اإ

دارة  مريكي للعراق فــي داخل االإ فــكارا تعارض الغــزو االأ ي شــخص كان يطــرح اأ اأ

مريكية، كان يهمش ويعزل من منصبه.  االأ

دارة جورج بوش ُمتحيزا، ويعكس الغطرســة  لقــد كان الحافــز لغــزو العراق مــن اإ

والتبجــح بحســب الكاتــب. الضغــط الوحيــد الــذي كان وراء هــذا الغــزو كان مــن 

و اقتصادي  ي بعــد سياســي اأ دارتــه فقــط، ولــم تكن هنــاك اســتراتيجية الأ داخــل اإ

ن القرارات السياســية ســيما  داخلي لتبعات قرار غزو العراق. لذا فالكاتب يؤكد اأ

ال تكون  ن تتناسب مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، واأ الخارجية، يجب اأ

مبينة على وجهة نظر ضيقة كما هو الحال مع غزو العراق. 

نــه يقــدم رؤيــة جديــدة للسياســة الخارجية  فــي خالصــة الكـتــاب، يبيــن المؤلــف اأ

ن تكــون  ن الحيــاة قابلــة الأ نهــا تراجيديــا، حيــث اإ اعتمــادا علــى فهــم الحيــاة علــى اأ

كـثر  نهــا تراجيديــا يجعــل النــاس اأ ي دولــة. فهــم الحيــاة اأ ي لحظــة والأ تراجيديــا بــاأ

نه ال يوجد  تواضعــا، ويجعــل صنــاع القرار يتدبرون جيــدا تبعات قراراتهم. وبمــا اأ

ن التراجيديا تجعــل الناس يتفكرون قبل اتخــاذ القرارات  شــيء ثابــت ومؤكد، فــاإ

خالقيــة، التي قد تعود بالضرر عليهم كما هو الحال في غزو العراق، حيث  غيــر االأ

ســواأ الدول في نظر معظم  مريــكا تراجعت بالعالم لتصبح واحدة من اأ ن صــورة اأ اإ

الناس في العالم بحسب الكاتب. 

ن هــذه الصفات تدمر  يضا من الغطرســة واالســتعالء، حيث اإ التراجيديــا تحذرنــا اأ

شــخاص والشــعوب، فكم من شــعب متغطرس خســر وانهار. في نهاية الكـتاب  االأ

رادت تحريــر الفــرد مــن التقاليــد والقيــود  ينتقــد الكاتــب الحداثــة الغربيــة التــي اأ

وجعلتــه مفــرط الثقــة بالنفــس، لــذا فهناك حاجــة الســتحضار التراجيديــا لتذكرنا 

بحدودنا ونقاط ضعفنا. 

ن  ن هذا الكـتاب ٌيقدم منظورا جديدا في فهم العالقات الدولية، وكيف اأ ال شــك اأ

كـثر مما يظــن المرء. لكن هناك الكـثيــر من النقاط  خــالق لــه فوائــد اأ االهتمــام باالأ

همال لدور الدين فــي هذا الصدد، حيث  وال: هنــاك تهميش واإ التــي يجــب ذكرها: اأ

ي  صلهــا الدين، لكــن في هذا الكـتاب لم يتــم التعرض الأ خــالق اأ ن الكـثيــر مــن االأ اإ

ن الكاتب يهودي. دور للدين، علما اأ

دبي معين من  خالق للتراث اليوناني، وتحديدا لنوع اأ صل االأ ثانيا: الكاتب يعيد اأ

الكـتابــات ُيســمى التراجيديــا. والســؤال: هل من كـتبــوا هذا التراث كانــوا يفكرون 

جابة بكل بســاطة ال.  خالقــي؟ قــد تكون االإ بمســاهماتهم كمســاهمات ذات طابــع اأ

ن  ن الكاتب ُيحّمل هذا التراث اليوناني ما ليس فيه، ليثبت وجهة نظر اأ ومن ثم فاإ

خالقي عرفته البشــرية كما يدعي. ثالثا، حتى لو ســلمنا  طار اأ قدم اإ التراجيديا هي اأ

حوال  ي حال من االأ نها ال تشكل باأ خالق، فال شك اأ ن التراجيديا هي مصدر لالأ باأ

طار نظــري لتحليل العالقات  خالقّيــا ُمتكامال ومتناســقا، ليتــم تطبيقها كاإ نظامــا اأ

الدولية وفهمها. 

خــالق والعالقــات الدوليــة علــى  فــي النهايــة، ريتشــارد نيــد ليبــو، بنــى نظريتــه لالأ

نه اطلع  دبيــات الُمبعثــرة وغيــر المتناســقة، فكيف ســيكون حاله لــو اأ نــوع مــن االأ

بو الحســن  ســالمية مثل كـتاب اأ خالقية في الحضارة االإ على بعض المســاهمات االأ

دب الدنيــا والديــن"، وكـتــاب العــز بن عبد الســالم "شــجرة المعارف  المــاوردي "اأ

عمــال"، وكـتــب الغزالــي مثــل "ميــزان العمــل"،  قــوال واالأ حــوال وصالــح االأ واالأ

بي الدنيا "مكارم  لى مكارم الشريعة"، وابن اأ صفهاني "الذريعة اإ وكـتاب الراغب االأ

ن؟!  خالق"، والقائمة تطول في هذا الشاأ خالق"، وابن مسكويه "تهذيب االأ االأ

ســطنبول  ســالم والشــؤون الدولية بجامعة اإ *باحث ُمشــارك في مركز دراســات االإ

"زعيم" ومحاضر في قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية بالجامعة نفسها.
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فورين أفيرز: نفط العصر في خطر
دار السالم/ متابعة 

مريكيــة عــن تحــول  فيــرز" االأ تحــدث تقريــر نشــرته مجلــة "فوريــن اأ

كان مصدرهــا وقــودا  لــى محــور االهتمــام العالمــي، ســواء اأ الكهربــاء اإ

المحدقــة  الكبيــرة  خطــار  االأ مــن  محــذرة  بديلــة،  طاقــة  م  اأ تقليديــا 

نتاج والتوزيع. بشبكات االإ

ويشــهد العالــم تحــوال متســارعا منذ ســنوات نحــو اســتخدام الكهرباء 

والبطاريات في وسائل النقل، بدال من محركات االحتراق الداخلي.

لكن "التيار" الذي لم يعد مرتبطا وحسب بتوفير الكهرباء للمنازل، 

كـثر عرضة للخطر في عصر الرقمنة. بات اأ

وحافظــت الواليات المتحدة على هيمنتها الدولية، جزئيا، من خالل 

مــدادات النفط العالمية، لكــن الطاقة اليوم  تقديــم نفســها كضامن الإ

من" التقليدية، وهو  لم تعد نفطا وحســب، كما تغيرت معادالت "االأ

ما يفرض تحديات على واشنطن.

همية  وســلط حــادث مريب فــي الواليات المتحدة الضوء علــى تلك االأ

خطار التي تحدق بشبكاتها. المتزايدة للكهرباء، واالأ

خطر الهجمات  طلق المتسللون واحدة من اأ يار/ مايو الماضي، اأ ففي اأ

شــبكة  كبــر  اأ ســايد"  "دارك  جماعــة  هاجمــت  حينمــا  لكـترونيــة،  االإ

نابيــب لتوزيــع الوقــود فــي الواليــات المتحــدة ببرمجيات  لخطــوط االأ

خبيثة لطلب فدية، مما منع تدفق البنزين والديزل ووقود الطائرات 

يام. مريكي عدة اأ لى الساحل الشرقي االأ من ساحل خليج المكسيك اإ

وبالتزامــن مــع الهجوم، قــام الســائقون المذعورون بتخزيــن الوقود، 

الرحــالت،  لــى تغييــر مســارات  اإ المطــارات  مــن  العديــد  واضطــرت 

لى  نحاء الواليات المتحدة اإ ســعار الوقود في جميع اأ وارتفع متوســط اأ

على مستوى له منذ 2014. اأ

ن شــركة "كولونيــال" دفعت بســرعة فديــة قدرها  وعلــى الرغــم مــن اأ

وســع نطاقــا، فقــد كان الهجوم  زمــة اأ خمســة مالييــن دوالر، لتفــادي اأ

مــدادات الطاقــة فــي عصــر الرقمنــة  ن الدفــاع عــن اإ بمثابــة تذكيــر بــاأ

كـثر تعقيدا مما كان عليه في عصر  صعب بكـثير واأ السريعة سيكون اأ

بحاث بجامعة  ســتاذة اأ يمي مايــرز جاف وهي اأ النفــط، حســبما تقــول اإ

"تافتس". 

نه مع انتقال البلدان  فيرز"، اإ يمي، في مقالها بمجلة "فورين اأ وتقول اإ

لى الكهربــاء المتجددة الموزعة عبر شــبكات  حفوري اإ مــن الوقــود االأ

لى مواجهة مجموعة جديدة من  عالية التقنية، ســتحتاج الحكومات اإ

التهديدات المعقدة.

ن تتعــرض المزيد مــن البنية التحتيــة لهجمات مماثلة  يمــي اأ وتتوقــع اإ

مريكي للدفاع عن نظام الطاقة  مستقبال، وسط ضعف االستعداد االأ

مــدادات النفط خالل  العالمــي مســتقبال، كمــا فعلــت واشــنطن مــع اإ

العقود الماضية.

رادت الدولــة االحتفاظ بنفوذها الجيوسياســي  ذا اأ وتقــول الكاتبــة: "اإ

خــرى، وتحــدد كيــف  خــذ زمــام المبــادرة مــرة اأ ن تاأ الهائــل، فعليهــا اأ

يمكــن لواشــنطن وحلفائهــا الحفــاظ علــى شــبكات الكهربــاء الحيوية 

منة". اآ

 وتضيــف: "نظــام الطاقــة العالمي الــذي بنته البلدان والشــركات في 

حفــوري الــذي تنقله الســفن  القــرن العشــرين اعتمــد علــى الوقــود االأ

نابيب".  والشاحنات وخطوط االأ

ن التحــول العالمي نحــو الطاقة المتجــددة اليوم يحل  ومــع ذلــك، فــاإ

نظمــة التوزيــع المصاحبــة لــه. فبــدال مــن  حفــوري واأ محــل الوقــود االأ

نابيــب وســفن ناقــالت النفــط التــي ترتــاد  االعتمــاد علــى خطــوط االأ

صبــح المســتهلكون يعتمــدون علــى شــبكات متقدمــة  المحيطــات، اأ

تقنيــا تربطهــم بالحقــول الشمســية، وتوربينــات الريــاح، والمولــدات 

رضية. الكهرومائية، ومحطات الطاقة الحرارية االأ

ن التجــارة عبــر الحــدود فــي  ومــع اكـتســاب هــذا التحــول زخمــا، فــاإ

لــى دمــج الطاقــة مــن  الكهربــاء ستتوســع حتمــا، مــع ســعي البلــدان اإ

مجموعة متنوعة من المصادر والمواقع. 

خذ زمام المبادرة بالفعل.  نها تاأ وروبا كمثال قائلة اإ وضربت الباحثة اأ

فقــد عقــدت اتفاقيــات مثل )نورد بــول(، وهي نظام لتجــارة الكهرباء 

قائم على المزاد ويربط بين تســع شــبكات وطنية مختلفة، لتحســين 

نحاء القارة.  من الطاقة وموثوقيتها في جميع اأ اأ

ن المنظمــة العالميــة لتنميــة  خــر مــن العالــم، فــاإ وعلــى الجانــب االآ

سســت عــام 2016،  التعــاون فــي مجــال الطاقــة في الصين، والتي تاأ

بتلــك  الصينيــة  الطاقــة  شــبكات  لربــط  طموحــة  تطلعــات  لديهــا 

سيا وحتى في مناطق  نحاء اآ خرى في جميع اأ الموجودة في البلدان االأ

مريكا الالتينية. بعيدة مثل اأ

لى البلدان المجاورة مثل  ما الهند، فتقوم ببناء توصيالت الكهرباء اإ اأ

بنغالديش ونيبال.

ن عالم الشــبكات الكهربائية الموزعــة والرقمنة يمثل  يمــي اأ وتعتقــد اإ

من الطاقة  تحديــا فريــدا للواليات المتحــدة، خاصة دورها كضامــن الأ

العالمي. 

الواليــات  ن  اأ مريكــي جيمــي كارتــر  االأ الرئيــس  عــالن  اإ لــى  اإ شــارت  واأ

المتحــدة مســتعدة الســتخدام القــوة للدفــاع عــن مصالحهــا الوطنيــة 

زمــات النفــط فــي  فــي الخليــج العربــي الغنــي بالنفــط، وذلــك بعــد اأ

فغانستان عام 1979. السبعينات والغزو السوفيتي الأ

صبح ذلك معروفا باســم عقيــدة كارتر، وفي العقود  وعلقــت قائلــة: "اأ

التــي تلــت ذلــك، عــززت الواليــات المتحــدة وجودهــا العســكري فــي 

نحاء المنطقة وتدخلت في العديد من النزاعات". جميع اأ

مدادات النفط  اليــوم، يذهــب دور الواليات المتحدة في الدفــاع عن اإ

مريكية  بعد من الخليــج العربي، حيث تلعــب البحرية االأ لــى مــا هــو اأ اإ

دورا مركزيــا فــي حمايــة الممــرات البحرية الدولية التــي تتاجر الدول 

حفوري. والشركات من خاللها بالوقود االأ

وفــي ظــل توصيــالت الكهربــاء عبــر الحــدود التــي سيشــهدها العالــم 

جل صادرات  منة من اأ ن الحفاظ على الممرات البحرية اآ مستقبال، فاإ

ثير الجيوسياســي الذي كان  ن بنفــس التاأ النفــط "لــن يحظــى" بعد االآ

يتمتع به من قبل.

عادة التفكير في دورها في  ومع تغير المشــهد، يجب على واشــنطن اإ

نظــام الطاقــة العالمــي. ونظــًرا للمخاطــر، قــد يكــون وضع قيــود على 

سلحة  همية الحد من االأ السلوك السيبراني في نهاية المطاف بنفس اأ

ثناء الحرب الباردة.  النووية اأ

ن تبداأ حواًرا عالمًيا يركز على تطوير  وتابعت: "يجب على واشــنطن اأ

معاهــدات لمكافحــة قراصنة برامــج الفدية مثل جماعة دارك ســايد. 

وروبــي اســتعداد موســكو  بــدى ســفير روســيا لــدى االتحــاد االأ وقــد اأ

مم المتحدة". لمناقشة المعاهدات المحتملة تحت رعاية االأ

خيــرة التــي نســبتها  لة هجمــات برامــج الفديــة االأ وفيمــا يتعلــق بمســاأ

ي  الواليــات المتحــدة لروســيا نفى الرئيس الروســي فالديميــر بوتين اأ

لى التوصل  مريكي جو بايدن اإ معرفــة بهــذه القرصنة، ودعا نظيــره االأ

لكـتروني، وذلك حسبما ذكرت شبكة  ن الفضاء االإ لى اتفاق معه بشاأ اإ

ن بي سي نيوز.  اإ

ومــع ذلــك، ســيتعين علــى واشــنطن تقييــم جديــة موســكو، حســبما 

يمي. تقول اإ



منـــــــابـــر

مصطفى عاشور

كـثــر رفاهيــة مقارنــة بغيــره  نســان  المعاصــر اأ   يبــدو االإ

زمــان الماضيــة، لكنه،  مــن البشــر الذيــن ســبقوه فــي االأ

كـثر ســعادة، فالقلــق، والتوتر، واالكـتاب،  يقينا، ليس اأ

نينة، متفشي بصورة غير مسبوقة، وتشير  وفقدان الطماأ

كـثر من  ن هنــاك اأ حصــاءات منظمــة الصحــة العالمية اأ اإ

مليار شخص يعانون من االضطرابات النفسية.

عماقــه،  واأ داخلــه  فــي  نســان  االإ هــذا  زمــة  اأ ن  اأ والواقــع 

هوائها، في العام  صبح مع الــذات ونزعاتها واأ والصــراع اأ

كـثــر )1981( مليار دوالر،  نفق على التســلح اأ
أ
الماضــي  ا

ن ما ينفقه  نفق على الرياضة مات الميارات، غير اأ
أ
كما ا

علــى الــروح وتزكيــة النفس ضيئل للغايــة، وقد ال يكون 

ن البشــرية تعاني  حصاءات العالمية، رغم اأ مرئيــا في االإ

مراض نفســية مخيفة، مثــل: تغلغل النزعة  مــن تفشــي اأ

فــي  المخيــف  واالنغمــاس  ســتهالكية،  واالإ الفردانيــة، 

صبحت لهــا اقتصادياتهــا الضخمة في  الشــهوات، التــي اأ

باحية. نشطة االإ االأ

ن الســالح المدمــر فــي اليد القويــة، والنفس  والحقيقــة اأ

المضطربــة خطيــر للغايــة، فهو مؤذن بالخراب وســفك 

نســان المعاصر ســاحة صــراع كبرى،  الدمــاء، فنفس االإ

يديولوجيات  يغذيها الفراغ الروحي، وتراجع الُمُثل واالأ

ســئلة  اأ مــن  تطرحــه  بمــا  الفلســفة،  وغيــاب  الكبــرى، 

نشــطة الحيــاة ، ولعــل هــذا  وجوديــة، عــن كـثيــر مــن اأ

ســعافات الروحيــة  مــا حــدا بالبعــض ليتحــدث عــن “االإ

نسان الذي يواجه نوعا من “التعرية  والنفســية” لهذا االإ

النفسية” و”التجريف الروحي” غير المسبوق، فالمادية 

بمــا تفرضه مــن تغييب للــروح، فرضــت ثقافتها، فصار 

لــى الكون والطبيعة مــن منظور المتعة  نســان اإ ينظر االإ

واالســتهالك، وليــس بعيــن البصيرة المتدبــرة، الباحثة 

ن التكيــف مــع الماديــة لــه  عــن المعنــى والغايــة،  كمــا اأ

جنحة المتكســرة ال تحلق بعيدا في  ثاره وضريبته، واالأ اآ

السماء.

التوحيد والتزكية

فــي دراســته عــن العالقة بين الديــن والصحــة العقلية، 

ن  يشــير البروفيســور “ســيمون ديــن” Simon Dein  اأ

ت  بــداأ النفســي  والطــب  الديــن  بيــن  االنفصــال  حالــة 

مــع القــرن التاســع عشــر، وكانــت لهــا انعكاســاتها علــى 

نســان، ففــي الســابق كانــت المؤسســة الدينيــة هــي  االإ

المســولة عــن رعايــة المرضــى العقلييــن والنفســيين، 

الرعايــة  مجــال  فــي  الديــن  ُرفــض  الحداثــة،  مــع  لكــن 

وجــود  تثبــت  الحديثــة  الدراســات  ن  اأ رغــم  النفســية، 

ارتبــاط كبيــر بيــن الصحــة النفســية وحالة التديــن التي 

شــخاص الذيــن  ن االأ نســان، يقــول “ديــن”: “اأ يحياهــا االإ

الديــن  لــى  اإ يلجــون  نفســية  اضطرابــات  مــن  يعانــون 

نسان يحتاج  ن االإ للتعامل مع محنتهم”، وهو ما يعني اأ

ســعاف عاجــل لروحــه ونفســه يكــون الديــن عامال  لــى اإ اإ

حاسما فيها.

ليوت” عن نموذج منتشــر بين  س.اإ ديب “ت.اإ تحدث االأ

شــخاص “المجوفين“، وهؤالء يمتلكون  البشــر، وهم االأ

و كمــا وصفهــم البعــض  هيــكال ضخمــا، وداخــال فارغــا، اأ

حســاس”، فهم يتصفون بالقسوة  بــ”كـتلة من القش بال اإ

فق شــديد الضيق، لذا كانت تزكية النفس  والتفاهة واالأ

فــي  ال  اإ تــى  تتاأ ال  تزكيــة  وهــي  هميــة،  االأ فــي  غايــة  مــرا  اأ

رحــاب الديــن، ويقــول “ابــن القيم” فــي كـتابــه “مدارج 

نما  لى الرسل، واإ م اإ ن تزكية النفوس ُمسلَّ الســالكين”:”اإ

ياهــا، وجعلهــا علــى  بعثهــم هللا لهــذه التزكيــة وواّلهــم اإ

رشــادًا، فهــم المبعوثون  يديهــم دعــوة وتعليمــًا وبيانًا واإ اأ

صعب من عالج  مــم، وتزكية النفوس اأ لعــالج نفوس االأ

شــد، فمــن زكــى نفســه بالرياضــة والمجاهــدة  بــدان واأ االأ

والخلوة، التي لم يجيء بها الرسل؛ فهو كالمريض الذي 

يه من معرفة الطبيب؟  ين يقع راأ يه، واأ يعالج نفســه براأ

لى تزكيتها وصالحها  طباء القلوب، فال سبيل اإ فالرسل اأ

االنقيــاد  وبمحــض  يديهــم،  اأ وعلــى  طريقهــم،  مــن  ال  اإ

والتسليم لهم”.

ول التطهير، والثاني  والتزكيــة في اللغة لها معنيــان، االأ

ن تتطهــر مــن  لــى اأ التنميــة والزيــادة، والنفــس تحتــاج اإ

ن ُتنمــى فضائلهــا وخيرهــا،  مراضهــا وعالتهــا، وكذلــك اأ اأ

ن واحد،  ن تتما في اآ فالتخليــة والتحلية عمليتان يجب اأ

ن يتربــى، فينمــو  يقــول “ابــن تيميــة”: “القلــب يحتــاج اأ

ى  ن ُيربَّ ويزيــد حتــى يكمــل ويصلح، كما يحتــاج البــدن اأ

غذيــة الُمصلحــة له، وال بّد مع ذلك من منع ما يضّره  باالأ

عطائــه مــا ينفعــه ومنــع مــا يضره،  الَّ باإ فــال ينمــو البــدن اإ

ال بحصول ما  كذلــك القلــب ال يزكو فينمو ويتم صالحه اإ

ال بهذا”. ينفعه ودفع ما يضره، وكذلك الزرع ال يزكو اإ

نسان الحداثة” الذي تحدث عنه  و “اإ نسان المعاصر  اأ واالإ

المفكــر الشــهير “زيجمونــت باومان” في كـتابــه “الحياة 

صبح هشــا مــن داخله، يكره فكــرة التضحية  الســائلة” اأ

نســان الحداثــة  صبــح اإ ويشــكك فيهــا، يقــول “باومــان” اأ

يحارب التضحية بالملذات الحاضرة في ســبيل الغايات 

البعيــدة، ويحــارب فكــرة القبــول بالمعانــاة المســتمرة 

نه  خروية، كمــا اأ فــي ســبيل نيــل الخالص فــي الحيــاة االأ

يشــككك فــي قيمــة التضحيــة بالملــذات الفرديــة باســم 

درك بعض  و في ســبيل الغاية”، لذا اأ مصلحة الجماعة اأ

حدهما في  المفكريــن الغربيين الذين تنفســوا برئيتين اأ

همية الــروح والتزكية،  خــرى فــي الغــرب، اأ ســالم واالأ االإ

همية  يرك جوفيروا” اأ مثل المفكر الفرنسي المسلم ” “اإ

طلق مقولته  نسان المعاصر، واأ زمات االإ التزكية لعالج اأ

لــن يكــون”،  و  اأ ســالم ســيكون روحانيــًا  المشــهور: “االإ

ســالم، في  فالمســولية الكبــرى التــي تقــع علــى عاتق االإ

نســان  عمــاق ذلك االإ لــى اأ اللحظــة الراهنــة، هــي النفــاذ اإ

وجدتها  نقاذه من نفســه، وتنحية هشاشــة روحه التي اأ واإ

المادية، وفك قيود الروح لتتطهر وتنمو.

عقيــدة  هــي  المعاصــرة،  النفــس  تزكيــة  مداخــل  ول  واأ

التوحيــد، والتي تجعل الروح تطوف حول مركز واحد، 

مام  بــال تشــتت وال زيــغ، فالشــرك والكـفــر عقبــة كـــود اأ

نسان، ويعلل ذلك الشيخ محمد  التزكية طوال تاريخ االإ

ما الحكمة في عدم  عبده في تفســيره “المنار”، بقوله:” اأ

نما ُشــرع لتزكية نفوس  ن الدين اإ مغفرة الشــرك، فهي اأ

رواحهــم وترقيــة عقولهم، والشــرك هو  النــاس وتطهيــر اأ

فكارهم ونفوســهم،  ليه عقول البشــر واأ منتهــى ما تهبط اإ

ومنه تتولد جميع الرذائل والخسائس التي تفسد البشر 

ن  فرادهم وجمعياتهم”، ويرى الشيخ محمد عبده اأ في اأ

ال بتزكيــة العقــل، وال تتــم تزكية  نفــس ال تتــم اإ تزكيــة االأ

ال بالتوحيد الخالص. العقل اإ

التزكية والفعالية

شــغلت قضيــة التزكيــة الفيلســوف “طــه عبــد الرحمن” 

نســان المعاصر،  حــد المشــكالت الكبرى لالإ باعتبارهــا اأ

نها مبــداأ تتحدد به فاعلية  ى اأ الناجمــة عــن الحداثة، فراأ

نســان فــي الوجــود الذاتــي ومــع الغيــر، فهــي ســبيل  االإ

نفســه  يجاهــد  نســان  االإ تجعــل  نهــا  الأ الــروح،  لعــروج 

خالقيــة والمعانــي الروحيــة الُمنزلــة  لتحقيــق القيــم االأ

رضــاء الخالــق ســبحانه وتعالــى، والراغــب فــي  ابتغــاء اإ

جــل االرتقاء  تزكيــة نفســه ال يكـــف عــن المجاهــدة من اأ

ن  لى اأ واســتكمال الفضائل، لكن “عبد الرحمن” يلمح اإ

ن يبالغ في تزكية نفسه على قدر  نسان المعاصر اأ على االإ

نجزه في التنمية المادية، ليقــع التوازن واالعتدال،  مــا اأ

بين المادة والروح.

لــى  ن التزكيــة تنصــرف اإ يضــا- اأ ويشــير “عبــد الرحمن”-اأ

نســان  خالقيــة والروحيــة فــي االإ اســتنفار الممكنــات االأ

مــن  عــن غيــره  تميــزه  التــي  نســانيته  باإ رتقــاء  ســعيا لالإ

نســان في العالم االئتماني ليس  المخلوقات، فواجب االإ

ن  ن يطلــب التقــّدم بنوعيــه؛ المــادي والروحــي، بــل اأ اأ

اّل فــال  يجعــل التقــّدم المــادي تابًعــا للتقــدم الروحــي، واإ

نســان بغير التقــّدم الروحي، ويقرر  نســانية االإ تقــّدم في اإ

ن التزكيــة تقــوم علــى فكــرة التــدرج،  “عبــد الرحمــن” اأ

نســان، ولكنهــا نــوع من  فهــي ليســت طفــرة يشــهدها االإ

كراه فــي التزكية،  المجاهــدة، فهــي عمليــة طوعية، فــال اإ

نســان وقوته النفســية حاضرة؛  رادة االإ وهــو مــا يجعــل اإ

بل وناجزة في القيام بالعملية التزكوية.

نهــا  ذ اأ مــرا مهمــا فــي التزكيــة، اإ ولهــذا كانــت العبــادة اأ

تنهــض بالعــبء التزكوي القائم على التدرج واالختيار، 

ومــن تلــك العبــادات الصيــام، الــذي يمنــع النفــس مــن 

المباحــات مــن الطعــام والشــراب والنــكاح فــي النهــار، 

بانتصــاره  والروحيــة،  النفســية  قوتــه  فــي  يســاهم  ممــا 

رادتــه، فيســمو بهذا الفعــل فوق كل  علــى كل مــا يغــل اإ

لــى القيــم  شــياء الماديــة، ويخلــق فــي نفســه تطلعــا اإ االأ

يمان  الروحية، يقول الشيخ الغزالي في كـتابه “ركايز االإ

بيــن العقل والقلب”: “وشــارات التدين واجبة الرعاية٬ 

ليهــا ال يمكــن التهــاون٬  وشــرائع الصــالة والصيــام ومــا اإ

لى الدين  ن بعض الناس يســىء اإ وال التنــازل عنهــا، بيد اأ

عندمــا يهمــل تهذيــب طباعــه وتقويم عوجــه٬ ثم يحرص 

علــى االستمســاك بشــعائره٬ كمــا يمســك الملــوث قطــع 

ديان دائما  ن يذهب بها درائ، واالأ الصابــون بيــده٬ دون اأ

تصــاب مــن ســوء الفهــم لهــا٬ ومــن ســوء العمــل بهــا”، 

لى  دية اإ ن تتجــاوز فكــرة التاأ فالشــعائر التعبديــة يجــب اأ

التخلق بمقتضياتها، فليســت الشــعائر مقصودة لذاتها، 

النفــس  فــي  التقــوى وغرســها  ولكنهــا مدخــل لتحقيــق 

لى ســلوك لصاحبه هو  نســانية، فــكل علــم ال يتحول اإ االإ

نوع من الخداع.

نســان،  لالإ نهائــي  كهــدف  الجنــة  وضــع  ن  اأ والحقيقــة 

نفــس، مالم يتــوج ذلــك بجهد واع  لــن يحقــق تزكيــة االأ

ن الكريــم ال يفصل  لتحقيــق تلــك الغايــة، لــذا كان القراآ

يمان عن العمل الصالح. االإ

ن الســرعة  ذ اأ والتزكيــة فــي الحيــاة المعاصــرة ضرورة، اإ

والتقــدم المادي المذهــل، وازدياد النزعــات الفردانية، 

ن َتسمع صوت روحها المكبوتة،  نسانية اأ يفرض على االإ

ن تمدها بمسببات القوة التي تحقق لها توازنا مع هذا  واأ

التقدم المتسارع.
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آباء غير مؤثرين في أسرهم.. 
اهمال وغياب متكرر

ذ يكمــن  ب، اإ ســرة مــن وجــود االأ ي اأ ال تخلــو اأ

وخلــق  بنائــه،  اأ بواقــع  النهــوض  فــي  دوره 

فراد  االنســجام العاطفــي والنفســي بين جميــع اأ

ســرته، لتعيش االســتقرار، وتســتطيع مواجهة  اأ

هــذا  غيــاب  مــن  البعــض  ويعانــي  التحديــات، 

تــاركًا  ب  االأ مغــادرة  ســباب  اأ وتختلــف  الــدور، 

عبــاء ومتطلبــات  اأ الزوجــة متحملــة كل  خلفــه 

تلــك  مــن  العديــد  رصدنــا  بدورنــا  و  بنائهــا،  اأ

مهات . الحاالت التي تشكو منها االأ

م وســام )54 عامــا(: }منــذ وفــاة زوجــي  تقــول اأ

مســؤولية  عاتقــي  علــى  وقعــت  ســير،  بحــادث 

والدي الثالثة، فحرصت على تعليمهم،  رعايــة اأ

وتوفيــر كل مــا يحتاجونــه، وعلــى الرغم من كل 

الصعوبــات التــي واجهتنــي اســتطعت التغلــب 

عليها بعون هللا}

همال وانشغاالت  اإ

بنــاء  ســرة يدفــع االأ ب عــن االأ ن غيــاب دور االأ اإ

المخــدرات  وتعاطــي  الســوء  صدقــاء  اأ لمرافقــة 

المدرســة  مــن  والتســرب  المبكــر،  والتدخيــن 

خــر الدراســي وضيــاع مســتقبلهم، ويــؤدي  والتاأ

ســرة وبالتالــي انهيارهــا، فالكـثير  الــى تفــكك االأ

والدهم  همية الجلــوس مع اأ باء يغفلــون اأ مــن االآ

وقاتهم في  غلب اأ و الدعــم المعنوي، فيقضــون اأ

صدقاء  و الجلــوس فــي المقاهي مــع االأ العمــل، اأ

مــا يؤثــر  ســرهم  اأ مــن دون االلتفــات لحاجــات 

خرين، وكل اســرة  فــي ســلوكهم وعالقاتهــم باالآ

المســؤولية  يتحمــل  مــن  كونــه  لرجــل  بحاجــة 

بيــن  التــوازن  ويخلــق  مــور  االأ معظــم  ويديــر 

فرادهــا، ويدافع عنهــا من المخاطر ويقهر معها  اأ

الظروف المريرة. 

همال زوجها   وتشــكو الشــابة زهراء حامد مــن اإ

طفالهمــا، فهــو ال يلعــب وال يتنــزه معهــم  لهــا والأ

نانــي وال يهتم اال  وال يســتمع اليهــم، قائلــة }انه اأ

برفاقه وعمله، وال يتحمل المسؤولية}

ب  ن }االأ لــى اأ شــارت التربويــة نورس حســين اإ واأ

والده،  الأ ول  االأ والمعلــم  والمربــي  الســند  هــو 

طفالــه بالراحــة  ن ينعــم اأ جــل اأ والمكافــح مــن اأ

مــان، ومــن غير وجوده يختــل توازن وكيان  واالأ

ي اســرة، فهــو يحافــظ علــى تماســكها، ويرشــد  اأ

ســس  االأ ويضــع  الصحيــح،  للطريــق  فرادهــا  اأ

السليمة لديمومتها}

عيــش فــي  وقالــت فاطمــة محمــد )17عامــا(: }اأ

يت الفتيات وهن يفتخرن  فــراغ وغيرة، كلما راأ

بي عندما كبرت، ولم  بائهن، والحظت غياب اأ باآ

ن والدتي منحتنــي كل الحب  جــده بيننــا رغــم اأ اأ

ن يكــون والدي  حتــاج الى اأ والعطــف، ولكنــي اأ

بجانبي}

حالم ياســين )40 عامــًا(، يوم تركها  ولــم تنــس اأ

خــرى، وهاجر  زوجهــا مــع طفلتهمــا وتزوج من اأ

معهــا لبــالد بعيــدة، وتتذكــر قائلــة: }كان كـثيــر 

حيانــا  ســابيع، واأ الســفر بحكــم عملــه فيتركنــا اأ

نــا  اأ وتكـفلــت  بزواجــه،  صدمــت  حتــى  شــهرا  اأ

سرتي} برعاية ابنتي بمساعدة اأ

دعم معنوي

ســرته،  ب بكونــه المنفــق علــى اأ ال يكمــن دور االأ

ن يتقرب  لة تضخ النقود فقط، بل يجب عليه اأ واآ

بنائه ويســتمع لمشكالتهم، ويحاول حلها،  من اأ

ودعــم هواياتهــم، وتشــجيع مواهبهــم، ومنحهم 

الحــب والحنــان، وهــي مســؤولية مشــتركة بين 

حدهما لتحقيق  م، وال تقــع على عاتق اأ ب واالأ االأ

النجــاح في الشــراكة الزوجية بحســب الطالب 

الجامعــي حســين عدنــان، مضيفــا: }مهمــا تكــن 

بــاء، وانشــغالهم فــي  الظــروف التــي يمــر بهــا االآ

دائمــا  حاضريــن  يكونــوا  ن  اأ يجــب  عمالهــم  اأ

ي  اأ يعوضــه  ال  غيابهــم  ان  ذ  اإ ســرهم،  اأ وســط 

كـثــر مــا يعانيه الطفل هــو غياب والده  شــيء، واأ

ســباب كـثيــرة، كبحثــه عــن لقمــة العيش  عنــه الأ

و هجرتــه للعمــل، ويؤثــر ذلــك فــي نمــو الطفل  اأ

وثقافتــه، وحرمانــه مــن االهتمــام والعطــف، و 

زمــات نفســية كاالكـتــاب، ويــؤدي  يســبب لــه اأ

و االنتحــار، كما انــه ال يتفاعل  لــى الجنــوح اأ بــه اإ

اجتماعيا، ويكون سريع الغضب}

 احتياج

ب بجانبهــم،  لــى وجــود االأ طفــال بحاجــة اإ ان االأ

ويحميهــم،  يرعاهــم  مــن  هنــاك  ن  بــاأ ليشــعروا 

ويربيهم بشكل سليم، ويمنحهم الثقة بالنفس، 

طفالــه ليحتــذوا  ب قــدوة الأ ن يكــون االأ ويجــب اأ

بــه، والســلوب الحــوار والتفاهــم دوره فــي حــل 

مشــكالت الغيــاب التــي تحصل بيــن الزوجين، 

حدهما وتفعيل  همال والتهميش من اأ لتجاوز االإ

دورهما البارز.

ومتخصصــة  باحثــة  عبــدهللا،  نجــاح  نهــى  د. 

اهــم  }مــن  ن  اأ وضحــت  اأ النفســية  العلــوم  فــي 

ثرت  ت علــى المجتمــع، واأ المتغيــرات التــي طراأ

بشــكل ســلبي فــي الحيــاة االســرية، هــو غيــاب 

ومتغيــرات  مســؤولياته،  زيــادة  بعــد  االب  دور 

ذ بــات  ن، اإ ومتطلبــات العصــر الــذي نعيشــه االآ

دور االب مهمشــًا وغيــر مؤثــر، امــا بســبب طول 

مين  ســاعات العمل، والبقاء خارج المنزل، لتاأ

لقمــة العيــش ومتطلبــات االســرة، او الســباب 

اخــرى كالخــروج مــع االصدقــاء مثــال، اذ اعتــاد 

بــاء علــى عــدم التواجــد فــي  عــدد كبيــر مــن االآ

صبحــوا ضيوفًا على  المنــزل ولفتــرات طويلة، فاأ

بــاء يبالغون فــي البعد  ذ ان بعــض االآ اســرهم، اإ

عــن المنــزل، فحتــى بعــد االنتهــاء مــن العمــل، 

وفــي وقــت الفــراغ يجــدون صعوبــة فــي القيــام 

اســرهم،  تجــاه  والعاطفــي  التربــوي  بدورهــم 

تلبيــة  علــى  الحالــة  هــذه  فــي  دورهــم  ويقتصــر 

االحتياجات المادية}

واضافــت عبــد هللا }انــا كمتخصصــة فــي مجــال 

االرشــاد النفســي والتوجيــه التربــوي اجــد مــن 

باء للفرص لخلق لقاءات  الضروري استغالل االآ

ب  ذ ان غيــاب االأ نوعيــة، ومؤثــرة مــع االبنــاء، اإ

ثار نفســية واجتماعية  المســتمر عن المنزل له اآ

بناء، وعلى المدى القريب والبعيد} في االأ

 دور عظيم

اهميــة  م  واالأ ب  االأ مــن  كل  يــدرك  ن  اأ بــد  وال 

المحافظة على دورهما داخل االسرة، في تلبية 

بنائهــم، وعــدم االستســالم لمشــاغل  حاجــات اأ

الحيــاة وضغوطهــا، وتلعــب الحاجات النفســية 

تهم، وتقع في مقدمة  لالبنــاء دورًا مهمــًا في نشــاأ

تلــك الحاجــات ان لــم تكن من اهمهــا حاجتهم 

ب ليكون بينهم، وبصورة مستمرة، فوجوده  لالأ

يعنــي لهم الحمايــة والرعاية والســلطة والدعم، 

والمعلــم  القــدوة،  هــو  ب  االأ يكــون  مــا  وغالبــا 

فــي حيــاة ابنائــه، فــاذا لــم يضطلــع بهــذا الــدور 

فســيكون ابًا غير مؤثر في ابنائه بشــكل  صحيح 

بناء. ثيره سلبيًا في االأ وطبيعي، بل يصبح تاأ
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يوافق الثاني عشر من حزيران اليوم العالمي لمكافحة عمالة االطفال الذي 

اقرتــه االمــم المتحــدة للحــد مــن انتشــارها في اغلــب دول العالــم، اذ باتت 

ثار نفسية  ظاهرة تهدد البنية االجتماعية لتلك الدول، لما يترتب عليها من اآ

منة  عميقة جراء استغالل االطفال بشكل قسري ال انساني في بيات غير اآ

تفتقر الى جملة شــروط، واهمها الصحية في عتمة تفشــي الجائحة على نحو 

مخيف، ما افقد بعض االطفال اعمالهم، بوصفهم المصدر االساس للرزق، 

وما زالت القوانين والتشــريعات الدولية المحلية عاجزة عن ايجاد الحلول 

ثارها المستقبلية.  للحد من اتساع رقعة الظاهرة واآ

تهديد نفسي

فــي هــذا الســياق والمعنى قالت التدريســية فــي االنثروبولوجيــا من جامعة 

الســليمانية، الدكـتــورة جــوان بختيــار بهــاء الديــن  }ان عمالــة االطفــال من 

القضايــا المهمــة والمثيــرة للقلــق علــى عــدة مســتويات، اجتماعيــة وقانونية 

وتنمويــة فــي المجتمــع الــذي ال يمكــن اغفــال طبيعــة مســيرته مــن حــروب 

زمــات متعــددة متراكمة، ما ولد ســلبية كبيــرة ال يمكن تجاوزها  ونزاعــات واأ

ثــار الحروب  طفــال والنســاء مــن الفات االكـثــر تعرضًا الآ بســهولة، ويعــد االأ

عمال  زمــات، ومنهــا تلــك الظاهرة التي وصفها تعريف االمــم المتحدة }اأ واالأ

طفــال وتعــرض حياتهــم للخطــر، ويوجد فــي ذلك  تضــع عبــًا ثقيــاًل علــى االأ

طفــال  انتهــاك للقانــون الدولــي والتشــريعات الوطنيــة{ وتشــمل عمالــة االأ

طفال بشــكل  دنى المســموح به، وتوظيف االأ العمل االجباري دون الحد االأ

يهدد صحتهم الجسدية والنفسية}

ن  نها اأ واضافــت بهــاء الديــن }مجتمعنــا يشــهد انتهــاكات صارخــة  مــن شــاأ

نها متعددة  ن يتمتع بها كل طفــل، اذ اإ تزلــزل كيــان الحقوق التــي ُيفترض اأ

االبعــاد فهــي مــن جانب تظهــر ضعف االســرة وضعف الرقابة المؤسســاتية 

الحكوميــة، وتمثــل مســاحة مفتوحــة لحرمــان الطفــل مــن عيــش طفولــة 

وان} صحية، مقابل خضوعه لضغوط وظروف معيشية صعبة قبل االأ

بضعــف  والمتمثلــة  االقتصــادي،  الوضــع  فــي  تكمــن  الحقيقيــة  المشــكلة 

مين المعيشة  ســرة، ما يجعل عمل االطفال ضرورة لتاأ المســتوى المالي لالأ

ثــار كبيــرة وعميقة،  مــع عــدم اغفــال الدواعــي االجتماعيــة التــي تــؤدي الــى اآ

تتمثل بخروجهم من دائرة التعليم، وتقليد الكبار سلوكًا ولفظًا.

ة  ظروف ال انسانيَّ

ة الدكـتــورة مهــا الصكبــان الــى انتشــار  واشــارت رئيســة مركــز حقــوق المــراأ

غلــب بلدان العالــم الناميــة والمتقدمة بصورة عامــة، وتزداد  الظاهــرة فــي اأ

زمات والصراعات، وكذلك  نســبتها  في البلدان التي تعاني من الحروب واالأ

جراءات التي تتخذها للحد  فــي البلــدان الفقيرة، والبد من تذكير الــدول باالإ

مــن هــذه الظاهــرة، وبيان مــدى التزامها والتقــدم الذي احرزتــه للحد منها، 

نســانية(، وتجري عمالة االطفال في  والتــي )اعدهــا جريمة ضد الطفولة واالإ

غلبهم يتم استغاللهم من قبل مافيات العصابات والجرائم  صور متعددة، فاأ

المنظمة، ويعيشون في ظروف قاسية ال انسانية، وقد يمتد العمل لساعات 

طفال يتم اســتغاللهم من  منة وخطــرة، وان بعض االأ طويلــة فــي بيئــة غير اآ

و العمــل الشــاق فــي المعامــل كمعامــل  قبــل عصابــات التســول والســرقة اأ

عمــال الحــدادة والســمكرة، وفي تجــارة المخدرات  هليــة وفــي اأ الطابــوق االأ

خــرى مثــل العمــل فــي المقاهــي، وكذلــك مــن قبــل الشــركات  والغــراض اأ

طفال في  المحلية مثل شــركات التنظيف وغيرها، ناهيك عن اســتغالل االأ

و تجنيدهم واســتغاللهم، وابــدت الصكبان  الحــروب والنزاعــات كضحايــا، اأ

طفال  ن العــراق مــن البلدان الذي تزداد فيه نســبة تشــغيل االأ اســفها مــن اأ

باضطراد، بسبب تقاعس الدولة عن التزاماتها بكـفالة حقوق الطفل وتوفير 

ســرية المســتقرة،  الحمايــة والرعايــة الصحية والنفســية والتعليم والبيئة االأ

وان اغلــب الذيــن يتم اســتغاللهم من الفتيات للعمل فــي المنازل ومعامل 

الطابوق وشركات التنظيف، وكذلك في تجارة وترويج المخدرات.

 سوق العمل المبكر

ان  بقولــه:  للظاهــرة  القانونيــة  الجنبــة  طــارش  حميــد  الحقوقــي  واوضــح 

ن }الحد  المــادة )7( مــن قانــون العمل رقم )٣7( لســنة 2015 تنــص على اأ

االدنــى لســن العمــل في العراق هو خمســة عشــر عامــا{ وقد ضمــن القانون 

ميــن معاييــر تناســب عمل الحــدث )18-15( ســنة، كما  المذكــور وجــوب تاأ

ضمــن الدســتور لســنة 2005 حقوق الطفل في المــادة )29( بالنص، ثالثًا: 

طفال بصورة عامة، وتتخذ الدولة االجراء  يحظر االستغالل االقتصادي لالأ

الكـفيــل بحمايتهــم، رابعــًا: تمنع كل اشــكال العنف والتعســف في االســرة 

والمدرســة والمجتمــع، كمــا نــص فــي المــادة )٣0( منــه، اواًل: تكـفــل الدولة 

ة ـ الضمــان االجتماعــي والصحــي،  للفــرد واالســرة ـ وخاصــة الطفــل والمــراأ

والمقومــات االساســية للعيــش فــي حيــاٍة حــرة كريمــٍة، تؤمــن لهــم الدخــل 

المناســب، والســكن المالئم، واســتدرك طارش قائاًل : ان الواقع وبحســب 

طفال في العراق ممن  ن واحدًا من خمســة اأ احصائيات رســمية يشــير الى اأ

الكبــار  بيــن )14-5( يدخلــون ســوق العمــل لمزاحمــة  تتــراوح اعمارهــم 

فــي اعمالهــم الشــاقة، وهــذا بخــالف اتفاقيــة الطفــل لســنة 1989 واتفاقية 

منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )182( لســنة 1999 والمصــادق عليهمــا مــن 

قبــل العــراق، فضال عــن مخالفة الدســتور والقانون العراقــي، ودائما يجب 

ليات المطلوبة  التسليم بان التشريعات الوطنية والدولية هي واحدة من االآ

ن تكون لوحدها كافية  للحل وســط بيئة  لمعالجــة المشــكالت، وال يمكــن اأ

يعمها الفقر واليتم والترمل والعوز والعيش دون مستوى خط الفقر، وانما 

تحتــاج الــى اصالحــات اقتصاديــة واجتماعيــة يكــون الضمــان االجتماعــي 

لشريحة االطفال حجر الزاوية فيها.

فــي  المتفاقمــة  طفــال  االأ ازمــة عمالــة  علــى  القضــاء  اجــل  }مــن   واختتــم  

العــراق يجــب توحيد الجهود بين المؤسســات الحكومية لتوفير االســتقرار 

االقتصــادي لالســرة والتعليــم المجانــي، وان تعمــل المنظمــات المحليــة 

والدوليــة علــى الجانــب التوعــوي لضمان مســتقبل الطفل وتوفيــر مقومات 

العيش الصحيحة نحو مستقبل مستقر للمجتمع}

 استغالل

ن عمالة االطفال هي  وبيــن مديــر االحداث والبحــث ولي جليل الخفاجــي، اأ

ظاهرة تنتشر في الدول التي تعاني من مشكالت اقتصادية بالدرجة االولى 

و يعد العراق من ضمنها، ونوه الى التفريق بين عمل االطفال وتشــردهم، 

فقــد اشــار قانــون العمــل العراقــي الــى انــه ال يجــوز تشــغيل االطفــال دون 

ســن 15 ســنة، ويســمح للطفــل فــوق تلــك الســن بالعمــل علــى اال يعــرض 

الطفل الى االســتغالل او ترك التعليم او االعمال الشــاقة التي ال تتناســب 

وقابلياتــه البدنيــة والجســمية، امــا التشــرد فهو خــروج الطفل الى الشــارع 

والعمل باعمال غير فنية ومهينة مثل بيع العلكة ومســح زجاج الســيارات 

وغيرهــا والتــي تعرضــه لالســتغالل، وال ننســى الظروف التي مــر بها العراق 

وخاصــة بعــد ســقوط النظــام المبــاد فــي 200٣، وتعــرض المجتمــع الــى 

التهجير والحروب الداخلية، وســوء الوضــع االقتصادي، والترمل والطالق 

واليتــم، كل ذلــك ادى الــى خروج االطفال للعمل العتماد تلك االســر على 

عمــل هــؤالء، ولكننــا بالحقيقة اليــوم ال نرى مظاهر عمــل االطفال بالمعنى 

الحقيقي والقانوني.

واضــاف الخفاجــي }نــرى صورا من التشــرد بــكل وضوح من خالل انتشــار 

منــة وهــم يعملــون اعمــاال غيــر فنية مثــل صباغي  االطفــال فــي اماكــن غيــر اآ

االحذية وباعة اوراق التنظيف وماسحي زجاج السيارات وجامعي القمامة 

نها مهن  والعلب الفارغة وغيرها، وهذه بدورها تضيع مســتقبل االطفال، الأ

مــراض الجســدية والنفســية،  صابــات باالأ مــن دون مســتقبل، وتعرضهــم لالإ

وتحرمهم من مدارســهم، فضال عن اســتغاللهم بعمليات اجرامية كالســرقة 

ن تكافح عمــل االطفال وتحميهم من  والمخــدرات، لــذا يتحتــم على الدولة اأ

باء واالمهات، وتفعيل قانون العمل،  خالل توفير فرص عمل للكبار من االآ

وقانــون رعايــة االحــداث، وجميع القوانيــن التي تحمــي الطفولة، فضال عن 

انشــاء لجــان خاصة ممزوجة بمنظمــات المجتمع المدني لتوفــر االمور التي 

تجــذب االطفــال مــن العــاب ومراكــز رياضيــة وفنيــة لمنعهــم مــن التســكع 

والتشرد}

 انحرافات

واوضــح المهنــدس عبــاس عبود تفاقــم عمالة االطفال من خالل مشــاهداته 

فــي االســواق الشــعبية ومناطــق العشــوائيات فــي صــور مؤلمــة الطفــال في 

اعمــار مبكــرة، منخرطين في ســوق العمل كباعة الكيــاس النايلون، او دفع 

العربــات الخشــبية، واغلبهم متســربون من المدارس واســرهم ترزح تحت 

ظــروف اقتصاديــة قاســية، مــا يدفعهم الى تشــغيل اطفالهم وقتــل براءتهم 

مــن خــالل العمــل المضنــي، وقــد يتحــول هــؤالء الــى مجرميــن، فضــال عن 

اكـتســابهم عــادات ضــارة كالتدخيــن او تعاطــي المخــدرات، او وقوعهــم في 

االنحراف الجسدي، وذلك بسبب غياب البيئة االجتماعية المناسبة.
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عمالة األطفال .. انتهاكات صارخة 
لحقوقهم والحلول غائبة
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إقامة المؤتمر الفني للمهرجان السنوي لمسابقات البراعم
دار السالم/ بغداد 

القــدم،  لكــرة  العراقــي  االتحــاد  قاعــة  احتضنــت 

ول لمســابقات  المؤتمــر الفنــي للمهرجــان الســنوي االأ

البراعــم الــذي ينطلــق الســبت المقبــل علــى ملعــب 

الشــعب  ملعــب  بمجمــع  الرياضيــة  الموهبــة  مركــز 

الدولــي بحضور المشــرف العام علــى المهرجان )داود 

ندية المشــاركة فــي المهرجان.  العــزاوي(، وممثلــي االأ

وقــاَل المشــرف العام علــى المهرجــان، داود العزاوي 

الــدوري  نديــة  اأ ن 17 ناديــًا مــن  اإ بيــان صحفــي،  فــي 

فــي  مشــاركـتها  علنــت  اأ ولــى  االأ والدرجــة  الممتــاز 

المهرجان الذي ُيقام هذا العام بشــكٍل مختلٍف بعيدًا 

نمــا يهــدف لمنــح الالعبيــن  عــن النتائــج والمراكــز، واإ

مــن مواليــد )2010و 2011 و 2012( فرصــة اللعب 

ن تمنــح جميــع الفــرق  والتســابق فيمــا بينهــم، علــى اأ

ضاَف العزاوي، ان "عمل  المشاركة الجوائز نفسها. واأ

اللجنــة الفنيــة والتطوير في الهيئــة التطبيعية ينصب 

بــات ضــرورًة  علــى االهتمــام بالفــات العمريــة كونــه 

حتميــًة لــكل نــاٍد رياضــي فــي ظــل الظــروف الحاليــة 

قامة دوري للبراعم  كيد على اإ وتطــور الرياضة، مع التاأ

الموسم المقبل.

تشيلسي يستهدف نجما 
عالميا تحسبا لعدم ضم هاالند

لــى  اإ لمانيــة  اأ صحفيــة  تقاريــر  شــارت  اأ

وجــود خطــة بديلة لــدى تشيلســي، في 

حــال فشــل النــادي اللندنــي فــي ضــم 

يرلينــج  اإ دورتمونــد  بوروســيا  مهاجــم 

صحيفــة  ذكرتــه  لمــا  ووفقــا  هاالنــد. 

ن تشيلســي يهدف الستقطاب  "بيلد" فاإ

هداف البوندســليجا ونجم بايرن ميونخ 

لــم  حــال  فــي  ليفاندوفســكي،  روبــرت 

تنجح مساعيه في ضم هاالند.

رونالدو في برشلونة 
صفقة نارية هل تتم؟

دار السالم/ وكاالت

خيــرة  االأ الســاعات  خــالل  انتشــر 

شــعل الصحافة العالمية  تسريب اأ

نتقال كريســتيانو  ن احتمــال اإ بشــاأ

لى برشــلونة في الموســم  رونالــدو اإ

وســائل  نشــرت  حيــث   . المقبــل 

نــادي  نيــة رئيــس  اعــالم اســبانية 

عــرض  تقديــم  البورتــا  برشــلونة 

جــل  اأ مــن  رونالــدو  كريســتيانو  لـــ 

االنضمام لميسي في برشلونة.
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دار السالم/ وكاالت
ن ســعة ملعــب  قالــت الحكومــة البريطانيــة، اإ
"ويمبلــي" فــي لنــدن ســتزيد فــي مباريــات قبــل 
لــى  وروبــا 2020، اإ النهائــي والنهائــي لبطولــة اأ

لف متفرج. كـثر من 60 اأ اأ
ن االســتاد سيســمح بحضور  وهذا العدد يعني اأ
 ٣ خــر  اآ فــي  الكاملــة  ســعته  مــن  بالمئــة   75
مباريــات مــن البطولــة، التي ســتختتم بالنهائي 

في 11 يوليو المقبل.
جــراء  ويتعيــن علــى حاملــي تذاكــر المباريــات اإ
ثبات حصولهم  و اإ اختبار سلبي لـ"كوفيد 19"، اأ
على اللقاح المضاد للفيروس، بمعدل جرعتين 

قبل 14 يوما من المباراة.
عــالن بعــد دعــوة رئيــس الــوزراء  وجــاء هــذا االإ
المبــاراة  نقــل  الــى  دراجــي،  ماريــو  يطالــي  االإ

نجلتــرا، بســبب ارتفــاع حــاالت  النهائيــة مــن اإ
صابة لفيروس كورونا في البالد. االإ

وتحددت سعة "ويمبلي" بنحو 22500 متفرج 
فــي مباريــات دور المجموعــات الثــالث وكذلــك 

يطاليا والنمسا، السبت،  مباراة دور الـ16 بين اإ
لف متفرج في المباراة  لى 40 اأ لكنها ســترتفع اإ
خــرى بالــدور ذاتــه التــي ســتقام فــي 29 مــن  االأ

نجلترا. الشهر الجاري وقد تشارك فيها اإ

يورو 2020.. بريطانيا تحسم "سعة ويمبلي" لقبل النهائي والنهائي

مجددا.. ديمبيلي يخضع لجراحة 
تبعده عن المالعب لفترة طويلة

دار السالم/ وكاالت

ن العبــه الفرنســي  علــن نــادي برشــلونة، اأ اأ

صابــة  الإ تعــرض  الــذي  ديمبيلــي،  عثمــان 

بــالده  لمنتخــب  مبــاراة  خــالل  ركبتــه  فــي 

لــى  اإ وروبــا، يحتــاج  اأ س  فــي كاأ المجــر  ضــد 

شــهر عن  ن تبعده 4 اأ جراحــة مــن المتوقع اأ

علــى  الكـتالونــي  النــادي  وقــال  المالعــب. 

التــي  الفحوصــات  ن  اإ لكـترونــي،  االإ موقعــه 

ظهــرت "خلعــا فــي وتر  جريــت لديمبيلــي، اأ اأ

ســين فــي ركبتــه اليمنى"،  العضلــة ذات الراأ

مــا يتطلــب خضوعــه لجراحــة. ذكــر مصــدر 

ن الالعــب البالغ 24  مقــرب مــن ديمبيلي، اأ

عامــا، والــذي غــادر المنتخب الفرنســي بعد 

نهايــة  حتــى  ســتبعده  صابتــه  اإ ن  اأ عــالن  االإ

وروبــا الحاليــة، قــد يغيب عن  س اأ بطولــة كاأ

شهر تقريبا. المالعب لمدة 4 اأ

التــي  المماثلــة  الثانيــة  صابــة  االإ هــي  وهــذه 

صيب بتمزق  يتعــرض لها ديمبيلي، بعدمــا اأ

يمن في فبراير 2020. في وتر فخذه االأ

السعودية تكشف عن الشروط 
والمؤهالت لعمل المدربين

دار السالم/ متابعة

كشــف االتحــاد الســعودي لكــرة القــدم، عــن الشــروط 

جهزة الفنية  والمؤهــالت الواجب توافرها في عناصر االأ

العاملــة بجميــع الدرجــات، وذلــك اســتعدادا النطــالق 

الموسم الجديد 2022-2021.
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اليابان تعيد فتح متحف هيروشيما التذكاري للسالم
عــادت الســلطات اليابانيــة فتــح متحف  اأ

بالتزامــن  للســالم  التــذكاري  هيروشــيما 

مع تخفيف قيود فيروس »كورونا« ورفع 

حالة الطوارئ في 8 مقاطعات. 

عرب تاكيجاوا تاكاو مدير المتحف، في  واأ

ذاعــة اليابانية  تصريــح لتلفزيون هيئة االإ

مس، عن ســعادته بقرار  تــش كيه( اأ ن اإ )اإ

حياء الذكرى  عــادة فتح المتحف قبيل اإ اإ

مريكيــة  ول قنبلــة نوويــة اأ لقــاء اأ الـــ76 الإ

للطــالب  يتســنى  حتــى  اليابــان  علــى 

والباحثيــن التاريخييــن زيــارة المتحــف. 

علنــت رفع  وكانــت الســلطات اليابانيــة اأ

حالــة الطوارئ المفروضة في العديد من 

المقاطعــات ومن بينهــا العاصمة طوكيو 

بقاء على بعض التدابير وذلك قبل  مع االإ

ولمبياد طوكيو.  شهر من انطالق اأ

الذريــة  القنبلــة  ثــار  اآ المتحــف  ويعــرض 

لقيــت علــى المدينة خــالل الحرب  التــي اأ

الصــور  خــالل  مــن  الثانيــة  العالميــة 

صليــة، والنمــاذج المشــابهة للحقيقة،  االأ

المرممــة،  والقطــع  الفنيــة،  عمــال  واالأ

والشــروحات التعريفيــة. وبينمــا يعــرض 

التــي  والمعانــاة  لــم  االأ وجــه  اأ المتحــف 

خلفتهــا الحــرب النوويــة فــي البــالد. وقد 

خضــع المتحــف للتجديــد والترميــم فــي 

عامــي 1992 و1994، ولكنــه افتتــح في 

ســاس عــام 1955 ويهــدف منــذ ذلــك  االأ

ال يعيد  ماًل في اأ لى تعزيز السالم اأ الحين اإ

التاريخ نفسه مجدًدا. 

أميركي يستيقظ من غيبوبته 

كطفل حديث الوالدة
ميركــي مــن غيبوبتــه، التــي اســتمرت 6  اســتيقظ شــاب اأ

شهر، ليجد نفسه مثل »طفل حديث الوالدة«، ال يتذكر  اأ

و  شــيًا مــن حياتــه الماضيــة، وغيــر قــادر علــى الــكالم اأ

و الكـتابة. وبحسب صحيفة »مترو« البريطانية،  المشي اأ

عــراض تشــبه  صيــب ويســلي بروســر )26 عامــًا( باأ فقــد اأ

نه ســيتعافى  الــزكام فــي عام 2017، واعتقد في البداية اأ

مــور ســاءت وتدهــورت  يــام قليلــة، لكــن االأ فــي غضــون اأ

صدقاؤه  صيب بالهذيان الشــديد وقام اأ نــه اأ حالتــه حتى اإ

لى المستشفى. بنقله اإ

ن بروســر  طبــاء حينهــا: اإ وبعــد الكشــف عليــه، قــال االأ

مصــاب بمــرض التهــاب الدمــاغ المناعــي الذاتــي، وهــي 

حالة قاتلة تسبب تورمًا في الدماغ.

  اكتشاف ثالث أكبر ألماسة في 

العالم ببوتسوانا

لمــاس علــى مســتوى  كبــر قطــع االأ تــم اكـتشــاف واحــدة مــن اأ

حد مناجم دولة بوتسوانا الحبيسة. العالم في اأ

لمانية عن شــركة ديبســوانا المشــغلة  نباء االأ ونقلت وكالة االأ

بيضــة  حجــم  يعــادل  لماســة  االأ حجــم  ن  اإ قولهــا:  للمنجــم 

النقــاء،  دجاجــة، ويبلــغ وزنهــا 1098 قيراطــًا وهــي فائقــة 

لماســة في منجم  نه تم العثور على االأ لى اأ شــارت الشــركة اإ واأ

نها  نها تعتقد اأ جوانينغ في وقت ســابق من الشــهر الحالي، واأ

لماس في العالم. كبر قطع االأ ثالث اأ

دراسة جديدة: هذه أسباب 
خوف اإلنسان من الظالم

ظهرت دراســة علمية جديدة، بعض  اأ

نســان مــن الظــالم،  ســباب خــوف االإ اأ

وعالقة الدماغ بذلك.

عليهــا  شــرف  اأ التــي  الدراســة  ت  وراأ

موقــع  ونشــرها  مريكيــون،  اأ علمــاء 

"بولــس وان" المختــص فــي البحــوث 

ن هناك عالقــة بين اللوزة  العلميــة، اأ

الدماغيــة وطريقــة معالجــة المشــاعر 

لــدى  الخــوف  اســتجابة  وتنظيــم 

نسان. االإ

الدمــاغ  نشــاط  ن  اأ الدراســة  ت  وراأ

عندمــا  المنطقــة  هــذه  فــي  يتغيــر 

نتعرض للضوء والظالم.

جــراء  وجــاءت نتائــج الدراســة بعــد اإ

تعرضــوا  شــخًصا   2٣ علــى  تجــارب 

الخافتــة  ضــاءة  االإ مــن  ثانيــة  لـــ٣0 

الظــالم،  وكذلــك  والمتوســطة، 

واستمرت عمليات المسح حوالي ٣0 

دقيقة في المجموع.


