
نتطل��ع اإىل ي��وم التحرير الناج��ز لكافة 
امل��دن واملحافظ��ات بف��ارغ ال�ص��ر ، وال 
نخفي �صعادتنا مع كل تقدم ، وفرحتنا ، 
لكل عائلة تعود اإىل منزلها بعد �ص��نوات 

النزوح املوؤملة .
ه��ذه   ، والتف��اوؤل  االأم��ل  مين��ح  ومم��ا 
حلق��ت  الت��ي  الكب��رة  االنك�ص��ارات 
وال�ص��يما   ، االإرهاب��ي  داع���ش  بتنظي��م 
الرائع��ة  الت�صحي��ات والبط��والت  بع��د 
الت��ي �ص��طرها اأبناء �ص��عبنا احلبيب يف 

�صاحات املعارك .
ولكن اليوم ، ومع التقدم املهم يف �صمال 
�ص��اح الدي��ن ، وجن��وب نين��وى ، جند 
اأن عملي��ات التحرير ال يتم ا�ص��تكمالها ، 
وحالة االنك�صار لدى ع�صابات داع�ش ال 
ت�ص��تثمر بال�صكل املطلوب ، ونخ�صى اأن 

يكون لكل ذلك تبعات لي�صت بالهينة .
دون   ، والق��رى  امل��دن  حما�ص��رة  اإن 
معاجل��ة عملية حتريرها ب�ص��كل �ص��ريع 
، ق��د يقودن��ا اإىل كارث��ة اإن�ص��انية مثلم��ا 
م��ّر عل��ى الفلوج��ة ، م��ن فق��دان للم��واد 
�ص��جلت  حت��ى   ، واالأدوي��ة   ، الغذائي��ة 
ع�ص��رات احلاالت املاأ�ص��اوية ، وهو اأمر 
يبق��ي ال�ص��كان املحا�صري��ن ب��ن ن��ران 
داع�ش وبط�صه ، وبن معاناة احل�صار .
داع���ش  مين��ح  التاأخ��ر  ف��اإن   ، وكذل��ك 
 ، جدي��د  م��ن  قوات��ه  لتجمي��ع  الفر�ص��ة 
وترتي��ب اأوراق��ه ، ورمب��ا جت��اوز حالة 
االأذى  م��ن  املزي��د  واإحل��اق   ، الهزمي��ة 
ين��ذر  اأم��ر  وه��و   ، االأبري��اء  باالأه��ايل 
بخط��ر كب��ر ، اأن تتعر���ش املكت�ص��بات 
خط��ر  اإىل   .. الدم��اء  ثمنه��ا  كان  الت��ي 

الفقدان .
ل��ذا .. نح��ن الي��وم بحاج��ة اإىل خط��ط 
ع�صكرية �ص��ريعة لدحر ع�صابات داع�ش 
، وا�ص��تكمال ما تبقى م��ن قرى واأق�صية 
�ص��مال �صاح الدين ، لتك��ون هي قاعدة 
االنطاق نح��و نينوى احلبيبة ، والتي 

ينتظر اأهلها ب�صائر الن�صر القريب .. 

حترير .. ال جتويع !
المحرر السياسي
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رئيس التحرير
بهاء الدين النقشبندي

معتمــدة مــن نقابــة الصحفييــن العراقييــن برقــم اعتمــاد )589( 

 دار ال�سالم /الأنبار

اأك��د  حمافظ الأنب��ار �صهيب الراوي، ا�ص��تمرار الفرق املتخ�ص�صة 
يف تطه��ر ق�ص��اء   الرم��ادي  م��ن املخلف��ات احلربي��ة وامل��واد غ��ر 
املنفجرة، مثمنًا جميع امل�ص��اهمات والت�صحيات التي مل تدخر اأي 

جهد من اجل تنظيم عودة اآمنة وعاجلة لعموم النازحني.
وق��ال حماف��ظ الأنبار يف بيان تلقت " دار ال�ص��ام " ن�ص��خة منه ، 
اإن " حجم ما خلفه كيان  داع�ش  املجرم من تفخيخ وعبوات نا�صفة 
، هو مبثابة معركة جديدة دخلتها احلكومة املحلية بالتن�صيق مع 

احلكومة املركزية واملنظمات الدولية لتاأمني �صامة العائدين اإىل 
مناطقها .

وعلى �صعيد مت�صل ، اأعلنت قائممقامية ق�صاء الفلوجة، انه �صيتم 
اإطاق املوقع اللكرتوين مللء ا�صتمارة اإعادة النازحني الكرتونيًا 
ملرك��ز مدين��ة الفلوجة و�صواحيها، بداية الأ�ص��بوع املقبل ، مبينة  
اإن " اأول منطق��ة �صتبا�ص��ر بالع��ودة ه��ي منطقة الن�ص��اف " ، فيما 
�ص��يتم " افتت��اح املوق��ع الإلكرتوين م��ن خال ال�صفحة الر�ص��مية 
لقائممقامي��ة ق�ص��اء الفلوج��ة عل��ى موق��ع التوا�ص��ل الجتماع��ي 

الفي�ش بوك " .

ا�ستمرار تطهري الرمادي من املخلفات احلربية 
واإطالق املوقــع االلكرتوين ال�ستمارة اإعــادة 

النــازحني اإلـى الفلوجـة اال�سـبوع املقـبل 

االفتتاحية

 دار ال�سالم /بغداد

 ا�صتقبل �صيادة رئي�ش اجلمهورية فوؤاد مع�صوم يف ق�صر ال�صام 
ببغ��داد ، �ص��فر اجلمهوري��ة الإ�ص��امية الإيراني��ة ال�ص��يد ح�ص��ن 

دنائي فر وبحث معه �صبل تعزيز العاقات الثنائية بني البلدين.
وفيم��ا ج��دد الرئي���ش مع�ص��وم �ص��كر باده لإي��ران وتركي��ا وكافة 
الدول ال�ص��قيقة وال�صديقة التي �صوتت عل��ى قرار اإدراج الأهوار 
والآث��ار العراقي��ة �صم��ن لئح��ة اليون�ص��كو لل��رتاث العامل��ي، دع��ا 
الزراعي��ة  املج��الت  الإيراني��ة يف  م��ن اخل��رات  اإىل ال�ص��تفادة 

وال�صناعية وامل�صرفية والبيئية .
 كما اأكد عزم العراق على ت�صريع اجناز اأعمال كري وتنظيف �صط 
الع��رب ومي��اه العراق الإقليمي��ة من الغ��وارق وخملفات احلروب 

وتفعيل طاقاتها ال�صياحية والتجارية.

 دار ال�سالم /بغداد

اأعرب رئي���ش احتاد برملانات الدول 
الإ�صامية ، رئي���ش جمل�ش النواب 
�ص��ليم اجلبوري، عن اأ�ص��فه ال�صديد 
انق��اب  حماول��ة  م��ن  ح�ص��ل  مل��ا 
م��ا  ع�ص��كري يف تركي��ا، م�ص��تنكرا 
ج��رى م��ن خ��رق للد�ص��تور والقي��م 

املدنية.

ات�ص��ال  خ��ال  اجلب��وري  واأك��د 
هاتفي مع نظره الرتكي اإ�صماعيل 
احت��اد  ت�صام��ن  ع��ن  قهرم��ان، 
بجمي��ع  الإ�ص��امية  الرملان��ات 
واحلكوم��ة  الدول��ة  م��ع  اأع�صائ��ه 
الرملان وال�صعب الرتكي ، مبينا ان 
�ص��امة تركي��ا واأمنها وا�ص��تقرارها 
�صي�صهم با�صتقرار اإقليمي ودويل .

مع�ســـوم يدعــــو الــى اال�ستفــادة مـــن 
اخلربات الزراعية وال�سناعية االيرانية

رئي�س الربملان: 
�سالمة تركيا واأمنها وا�ستقرارها 
�سي�سهم با�ستقرار اإقليمي ودويل

نزوح جديد  .. واأزمة جديدة

االنقالبــات  الإ�ســقاط  الناجــح  دليلــك 
الع�سكرية!

يف اأغنى بلد بالعامل العراق  
... التق�سيط هو احلل !

مدرب الربازيل: نيمار متحفز 
خلو�س حتدي االأوملبياد
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اكادميية العراق للطريان تفتح باب املناف�سة ملنح درا�سية 
جمانية بينها لذوي ال�سهداء والنازحني

اأعلنت اأكادميية العراق للطران، عن فتح باب املناف�صة ملنح درا�صية جمانية لخت�صا�ش دورة 
)هند�ص��ة �صيانة الطائرات( لذوي ال�ص��هداء والنازحني وذوي الدخ��ل املحدود ، مو�صحة اأنها 
�ص��تكون مقدم��ة خلريج��ي ال�صاد���ش العلم��ي لل�ص��نوات الدرا�ص��ية )2014 - 2015( و)2015 
- 2016( بع��د اجتيازه��م لختب��ار اللغ��ة النكليزي��ة واختب��ار الق��درات الذهني��ة واملقابل��ة 

ال�صخ�صية، علما ان املعدل غر مطلوب .
عل��ى  اإذ   ،)1/8/2016( لغاي��ة  وي�ص��تمر   )10/7/2016( م��ن  الطلب��ات  ا�ص��تام  و�ص��يبداأ 
الراغب��ني يف التق��دمي للمنح��ة الدرا�ص��ية ار�ص��ال الوثائ��ق املطلوب��ة عل��ى الري��د اللكرتوين 

 )training@iraqaviationacademy.com(
م�صفوعًا بالوثائق وامل�صتم�صكات املطلوبة اخلا�صة" .
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بالن�ص��بة ل�ص��عب مث��ل ال�ص��عب العراقي الذي �ص��جن 
٣5 عامًا مل يغادر فيها ا�ص��وار الوطن اإل اأقل القليل، 
لي�ش م�صتغربًا اأن ل نفهم التاريخ ال�صيا�صي املعا�صر 
للج��ارة تركي��ا. ولك��ن بع��د الحت��ال ب��داأ �صندوقها 

الأ�صود يتفتح �صيئًا ف�صيئًا. 
م��ا ح�ص��ل قب��ل اأي��ام م��ن ح��دث مزل��زل يف ال�ص��رق 
الأو�ص��ط رمب��ا ه��و الأقوى بع��د احت��ال العراق يف 
200٣، مل يك��ن هينًا، وقد ن�ص��رت في��ه مئات املقالت 
وظهرت ع�ص��رات املقاب��ات على الف�صائي��ات، ف�صًا 

عن و�صائل التوا�صل التي كانت �صيدة املوقف. 
النق��اب ف�ص��ل، والتحلي��ات ل ح�ص��ر له��ا، والأيام 
�صتك�ص��ف احلقائ��ق كًا اأو ج��زًء. ولي���ش بعي��دًا اأن 
يك��ون اأردوغ��ان ق��د عل��م مب��ا يح��اك، ولرمب��ا تركهم 
ينف��ذون كي مي�ص��ك بهم باجلرم امل�ص��هود، كل �ص��يء 

وارد. 
ومما ك�ص��ف ال�صندوق الأ�ص��ود وجود قوة ع�صكرية 
ومدني��ة ل ي�ص��تهان به��ا تري��د اأن تطي��ح باأردوغ��ان 
لي���ش لأنها تعرت�ش على �صيا�صته اخلارجية دون اأن 
تعادي القيم الإ�صامية التي بثت فيها الروح اأخرًا، 
ب��ل كان��ت م�صمم��ة عل��ى ان تعي��د تركي��ا اإىل املرب��ع 
والدول��ة  والف�ص��اد  املت�ص��ددة  العلماني��ة  م��ن  الأول 
العميق��ة والنقاب��ات الع�ص��كرية املتك��ررة )ويا زيد 

چّنك ما غزيت(! 
تركي��ا وبرغ��م م��ا فيه��ا م��ن حت��ول �ص��عبي ونخبوي 
هائ��ل نح��و ال�ص��ام ق�صي��ًة وم�ص��روعًا، لكنه��ا دولة 
ذات تاري��خ مت�ص��ابك، ففيه��ا دول��ة ب��ل دول عميق��ة 
العتي��د  وتاريخه��ا  وخط��رة.  مف�ص��دة  ومافي��ات 
وموقعه��ا اجلغرايف املحاذي لإيران �ص��رقًا واأوروبا 
غربًا ي�صمح بذلك. مع ذلك فالفر�صة اأمام الإ�صاميني 

اليوم باتت اأكر. 
ولو قربنا �صورة الن�صر الذي ح�صل ب�صورة معركة 
ب��در باعتب��ار اأن��ه فّرق بني احل��ق والباطل، ف��اإن بدر 
كانت اأول الغيث، وكما كان وراءها احد والأحزاب، 
ف��اإن وراء معركة اليوم معارك �صيا�ص��ية واقت�صادية 

تغربل ال�صف امل�صلم اأكرث واأكرث ليقوى ل لُيهزم.
درو���ش النق��اب ج��ّد كث��رة وحت��دث عنه��ا الكث��ر 
م��ن املحلل��ني والكت��اب، ورمب��ا اكتف��ي بواح��د منه��ا 
للعم��ل  اأن م��ن يت�ص��دى  الع��راق، وه��و  ينفعن��ا يف 
ال�صيا�ص��ي، علي��ه اأن يتوق��ع اأن ال�ص��احة ل��ن ت�صف��ى 
له اأو مل�ص��روعه حتى لو كان على احلق ما مل يلم���ش 
ال�صعب منه نفعًا وماآثر يفتخر بها ويدافع عنها، مما 
ْنَيا َح�َص��َنًة َويِف  َنا اآِتَنا يِف الدُّ يرتج��م قوله تعاىل )َربَّ
اِر(، فا نتوقع يومًا اأن  اْلآِخَرِة َح�َص��َنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّ
يخ��رج ال�ص��عب ليدافع ع��ن قيادة ل ت�ص��عى لإر�صائه 

والرتقاء بالقيم التي يحملها.
لق��د تك��ررت اأخط��اء الأح��زاب احلاكم��ة يف الع��راق 
واأغل��ب البل��دان العربي��ة، وراأينا الف��رق الهائل حني 
دخل��ت قوات الحتال من �ص��ارع املط��ار اإىل الق�صر 
اجلمه��وري م��ن دون مقاوم��ة ول تظاه��ر، لأن��ه مل 
يع��د ثم��ة �ص��يء يداَف��ع عن��ه، ل ق�صي��ة ول اإجن��از. 
وراأينا بعد اإحدى ع�ص��رة �ص��نة م�ص��هدًا قريبًا يوم مت 
حرمان املالكي من الولية الثالثة ومل يخرج ال�صعب 

متظاهرًا لتاأييده. 
الع��راق مك�ص��وف، ما�صيه وحا�صره ا�ص��ود، ولي���ش 
في��ه �صن��دوق اأ�ص��ود. ومل �ص��يء يجم��ع العراقي��ني 
ليتظاه��روا لأجل��ه غ��ر العقي��دة الإمياني��ة ال�صادقة 
النا���ش لأجله��ا  الق��ادرة عل��ى �صن��ع ق�صي��ة مي��وت 
ويحي��ون له��ا. واإل ف��كل م��ا م��ّر بن��ا م��ن اأطروح��ات 

لاأحزاب والتحالفات احلاكمة غثاء وهراء.  

تركيا و�سندوقها االأ�سود

D A R A L S A L A A M   N E W S P A P E
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املوجز الربملاين

-رئي�ــس الربملان يبحث مع ال�ســفري الربيطــاين عمليات 
حترير املو�سل ودور التحالف الدويل. 

- ال�ســفري ال�سيني لدى العراق يعلن لرئي�ــس الربملان 
تربع بالده لدعم واإغاثة نازحي املو�سل والفلوجة.

- رئي�ــس الربملــان يديــن االعتــداء االرهابــي الذي 
تعر�س له االبرياء يف مدينة ني�س الفرن�سية .

- الدكتــور اجلبــوري يوؤكــد علــى �ســرورة احــرتام 
ال�ســرعية الد�ســتورية والقانونية وعدم امل�سا�ــس بها, 
فاإنه يدين االعتداء على جمل�ــس ال�ســعب الرتكي مبا 
ميثله من م�سا�ــس بهيبة ال�سلطة الت�ســريعية االعلى يف 

البالد  .

- رئي�ــس الربملان ي�ستقبل ال�ســفري االملاين ويثمن دور 
املانيا يف دعم وم�ساندة العراق .

- رئي�ــس جمل�س النواب الدكتور �ســليم اجلبوري يوجه 
اللجنة القانونية النيابية بتقــدمي تقرير حول الو�سع 

القانوين ملفو�سية االنتخابات   .

- رئي�ــس الربملان يهنىء اأبناء �ســعبنا العراقي مبنا�سبة 
ت�سويت منظمة اليون�سكو للرتبية والعلم والثقافة على 
ادراج االهوار واملناطق االثريــة �سمن الئحة الرتاث 

العاملي  .

- رئي�ــس الربملــان يبحث مع ال�ســيد احلكيــم تطورات 
امل�سهد ال�سيا�سي واالأمني و�سري العمل الت�سريعي  .

- رئي�س الربملان ي�ستقبل وفدا من ق�ساء بلد لبحث �سبل 
تقدمي اخلدمــات وتوفري االمن واحلمايــة للمواطنني 

وموؤ�س�سات الدولة ودور العبادة .

- جمل�ــس النــواب يعقــد جل�ســته برئا�ســة  اجلبــوري 
وبح�سور 181 نائبا .

- جمل�ــس النواب يبا�سر الت�سويت على قانون اجلامعات 
والكليات االهلية وينهي قراءة ثالثة قوانني .

- رئي�س الربملان ي�ستقبل ال�سفري الروماين ويوؤكد على 
اهميــة  امل�سي قدما يف ا�ســرتاتيجية  مكافحة االرهاب 

واحلد من انت�ساره دوليا .

- رئي�ــس الربملان ي�ســتقبل ال�ســفري امل�سري ويوؤكد ان 
العــراق جزء مــن املنظومة العربية والبــد من تظافر 

اجلهود امل�سرتكة ملواجهة التحديات.

- رئي�ــس الربملــان يجــري ات�ســااًل هاتفيًا مــع نظريه 
الرتكي ويوؤكــد ت�سامن ال�ســعب العراقي مع ال�ســعب 

الرتكي لدعم الدميقراطية واال�ستقرار يف املنطقة.

احلزب االإ�سالمي  يبارك للعراق ت�سويت  اليون�سكو  على 
ادراج   االهوار  واملواقع االثرية �سمن الئحة   الرتاث 

العاملي  ويدعو لتحرير مدننا االأثرية من ارهاب   داع�س

د. عمار وجيه

تجديد سياسي

 دار ال�سالم /بغداد
و�صف   احلزب الإ�صامي العراقي  ت�صويت اليون�صكو على ادراج الهوار واملواقع الثرية 
يف الع��راق �صم��ن لئح��ة ال��رتاث العامل��ي ، باللحظ��ة التاريخي��ة املهم��ة الت��ي تدع��و للفخر 

والعتزاز بالنتماء لوطن عريق مثل العراق .
وبارك احلزب يف ت�صريح �صحفي ، نتيجة الت�صويت ، والتي تعد اإ�صافة نوعية بارزة يف 
�ص��جل التميز العراقي بني دول العامل كافة ، موؤكدًا �صرورة ال�ص��تفادة من تاأثرات القرار 
الإيجابي��ة ، ويف مقدمته��ا تطوير مواقعنا الأثرية وحمايته��ا ومنحها املزيد من الهتمام ، 

والدفع بحركة ال�صياحة اإىل الأمام .
وتاب��ع : يف اللحظ��ة الت��ي ت�ص��وت في��ه اليون�ص��كو ، ن�ص��تح�صر مدنن��ا الأثري��ة ، ومعاملن��ا 
اخلالدة التي ل تزال رهن احتال تنظيم داع�ش الإرهابي ، واعتداءاته املتوا�صلة عليها يف 
نينوى و�صاح الدين ، داعيا اإىل الإ�صراع با�صتكمال حتريرها ، واإنقاذ ح�صارتنا وتراثنا 
العري��ق م��ن ممار�ص��ات هذه الع�صاب��ات الإجرامية الت��ي تريد تدمر كل مع��اين احلياة يف 

عراقنا احلبيب .

 دار ال�صام /�صاح الدين

بح��ث رئي���ش كتلة عم��ل النيابية عب��د القهار ال�ص��امرائي، م��ع وزيرة ال�صح��ة عديلة 
حمود، الواقع ال�صحي يف حمافظة �صاح الدين.

واأك��د ال�ص��امرائي خ��ال اللق��اء، » اأهمية اإكم��ال امل�صت�ص��فيات التي يف قي��د الإجناز 

باملحافظ��ة، وجرى التفاق على ح�ص��م ملف الأعم��ال املنجزة لهذه املواقع يف اق�صية 
الدجيل و�صامراء والدور والطوز ».

كم��ا مت بح��ث اإمكاني��ة ال�ص��تفادة م��ن موافق��ة الأمم املتح��دة U.N.D.P لتبن��ي 
امل�ص��اريع الت��ي ن�ص��ب اإجنازه��ا اأق��ل م��ن 50% بعد اإج��راءات الت�ص��وية، ويت��م اكمال 

امل�صاريع ذات ن�صب الإجناز الأعلى ومنها م�صت�صفى 40 �صرير يف الدجيل » .

 دار ال�صام /نينوى

قامت قيادات احلزب الإ�ص��امي العراقي يف 
نين��وى ، بزيارة ميدانية اإىل عدد من القرى 
املح��ررة م��ن ارهاب داع���ش ، ملتق��ني باأهلها 

الكرام ، ومقدمني لهم امل�صاعدات العاجلة .
النائ��ب  زاه��د  م��ن  كا  �ص��م  وف��د  وق��ام 
اخلات��وين  ، ونائ��ب حماف��ظ نين��وى   ح�ص��ن 
الع��اف  ، وع�ص��و جمل���ش املحافظ��ة  ح�ص��ن 
ال�ص��بعاوي  ، بزي��ارة اإىل ق��رى احل��اج عل��ي 
واجحل��ة املحررت��ني م��ن ع�صابات داع���ش ، 
وا�صتمعوا اإىل هموم ومعاناة �صكانها واهم 

احتياجاتهم .
ومت خال الزيارة توزيع 1000�صلة غذائية 

مقدمة من قبل حمافظة نينوى ، و500 �صلة 
من لدن وزارة الهجرة واملهجرين .

 ، اخلدم��ات  واق��ع  عل��ى  الوف��د  اطل��ع  كم��ا 
ول�ص��يما م�ص��روع املاء ، والكهرباء ، موؤكدا 
انه��ه �ص��يتم وخ��ال الأي��ام القليل��ة القادم��ة 
اإعادة تاأهيل م�ص��روعي امل��اء يف احلاج علي 
وقري��ة اجحلة ، وكذلك تهيئة امل�ص��تو�صفات 

الطبية ل�صتقبال املراجعني .
 ، والع��اف   ، اخلات��وين  الأ�ص��اتذة  وع��ر 
وال�ص��بعاوي ، ع��ن �ص��عادتهم الغام��رة بلقاء 
الإره��اب  ه��ذا  م��ن  تخل�ص��وا  وق��د  اأهله��م 
الغا�ص��م ، معري��ن ع��ن تفاوؤله��م واأمنياته��م 
بروؤية كامل تراب نينوى حمررا يف القريب 

العاجل باإذن الله .

قيادات  احلزب االإ�سالمي  يف  نينوى  تتفقد املناطق املحررة 
وتو�سل امل�ساعدات الغذائية العاجلة الأهلها الكرام 

كتلة عمل تبحث مع وزيرة ال�سحة  الواقع ال�سحي يف حمافظة �سالح الدين
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املوجز الرتبوي
 دار ال�صام /بغداد

هناأ الدكتور   ريا�ش الع�صا�ش  رئي���ش جمل���ش 
حمافظة بغداد ال�ص��عب العراقي على ت�صويت 
منظم��ة اليون�ص��كو ب��اإدراج الأه��وار واملواقع 

الثرية �صمن لئحة الرتاث العاملي .
به��ذا  الع�صا���ش يف ت�صري��ح �صحف��ي  واك��د 
اخل�صو���ش ان اإدراج الهوار املواقع الأثرية 
�صمن لئحة اليون�ص��كو ملواقع الرتاث العاملي 

�ص��يعزز م��ن حمايته��ا وي�صمن اهتمام��ا دوليا 
اأممي��ا خا�ص��ة اإليها م�صيف��ا ان اأه��وار العراق 

تعتر اإرث ح�صاري تاأريخي عاملي .
م��ن  املبذول��ة  اجله��ود  الع�صا���ش  ثم��ن  وق��د 
قب��ل الوف��د العراق��ي ب�ص��كل خا���ش والعرب��ي 
وال��دويل ب�ص��كل عام �ص��ائا الله العل��ي القدير 
الكب��ر  الدبلوما�ص��ي  الن�ص��ر  ه��ذا  يك��ون  ان 
فاحت��ة خ��ر للع��راق بالتزامن م��ع انت�صاراته 

امل�صتمرة �صد ع�صابات داع�ش الرهابية .

العدد )1388( ال�سنة 14 - اخلمي�س )21( متوز  2016

- وزارة الرتبية متنح فر�سة جديدة للطلبة الرا�ســبني 
لل�ساد�س االعدادي واالأول االبتدائي  , والذين ر�سبوا 
يف ال�ســنة الثانيــة )مبــادة او مادتني درا�ســية( باأداء 
االمتحان باملواد الدرا�ســية التي ر�ســبوا فيها يف ال�ســنة 

الثالثة   . 

-  اإقبــال يوجــه مديريــات الرتبيــة برت�ســيح قطــع 
االأرا�ســي املــراد طرحهــا فر�ــس ا�ســتثمارية لبنــاء 

املدار�س وريا�س االأطفال    . 

-  اإقبــال يبارك للعراقيــني ادراج االهوار على الئحة 
الرتاث العاملي ويعدها خطوة مهمة    . 

-  وزير الرتبية يلتقي القن�سل الفرن�ســي يف النا�سرية 
ويبحــث معــه التعــاون يف بنــاء املدار�ــس احلديثــة 

واملتطورة يف العراق    . 

-  ا�ستجابة لطلب رئا�ســة الوقفني وتزامن االمتحانات 
مع عيد االأ�سحى املبــارك وزير الرتبية يوجه بتقدمي 

امتحانات الوقفني اإىل اآب املقبل  . 

-  اقبال يوجه با�ســتكمال الدرا�ســات الالزمة الن�ســاء 
االأكادميية الريا�سية ويوؤكد على اهمية التن�ســيق مع 

التعليم العايل ال�ستيعاب خريجيها  . 

-  وزير الرتبية يوافــق على اطالق ) 1568 ( درجة 
وظيفية لرتبية ذي قار والتقدمي عرب مديريتها  . 

-  اإقبــال يت�ســلم كاأ�ــس ودرع البطولــة الرم�سانيــة 
الرتبيــة  وزارة  مــن  املقدمــة  الذهبيــة  وامليداليــة 

القطرية ملعاليه   . 

-  وزير الرتبية يبحث مع رئي�س جمل�س حمافظة بغداد 
تفعيل امكانيات املجل�س يف اعمار املدار�س واال�ستعداد 

المتحانات الدور الثاين    . 

-  اإقبال يوافق على تدوير 50 مقعد للدرا�ســات العليا 
ملحافظــات الب�سرة وبابــل وكربالء املقد�ســة ودياىل 

وتربية الكرخ الثالثة  . 

الدليمي يزور خميم احلجاج للنازحني وي�سارك 
يف توزيع امل�ساعدات على عوائل ال�سرقاط

العمل تطلــق االإعانة اخلا�سة 
مل�ستفيدي احلماية االجتماعية 

ولثالثة اأ�سهر
ع�سائر بيجي :  املدينة تعر�ست لدمار هائل وعلى احلكومة اال�سراع يف اعمارها واعادة النازحني

رئي�س جمل�س حمافظة بغداد يهنئ ال�سعب العراقي 
باإدراج  االهوار  على الئحة الرتاث العاملي  بهاء الدين النقشبندي

مدارات

مقاتل من اجل احلرية
ن�ص��ر موق��ع اجلزيرة نت مق��اًل اأكرث م��ن رائع 
لاإن�ص��ان الإن�ص��ان، الرئي���ش ال�ص��ابق، واملفكر 
التون�صي العظيم، املن�صف املرزوقي، بعنوان 
)ب��ني النقاب الناجح، والفا�ص��ل( يتحدث فيه 
ع��م املرحلة بني �صي��ف 201٣، و�صيف 2015 
ت�صفي��ة  بف��رتة  ي�ص��ميها  الت��ي  الف��رتة  وه��ي 
ثورات الربيع العربي، على يد غرفة العمليات 
الدولي��ة – كم��ا ي�صفه��ا – ويع��ر ه��ذا الرج��ل 
الكب��ر ع��ن م��دى قلق��ه عل��ى التجرب��ة الرتكية 
، الت��ي ا�ص��تهدفت ب�ص��بب املبادئ اخلم�ص��ة لها 

وهي:
1-العتزاز بالهوية.

2- احلفاظ على ال�صتقال الوطني.
٣- بناء املنظومة الدميقراطية.

4- حماربة لف�صاد.
لتحري��ر  املوج��ه،  احل��ر  القت�ص��اد  بن��اء   -5

النا�ش من الفقر.
وبالرغم من اإن املرزوقي رجل علماين النزعة، 
والتوجه، ال انه ي�ص��عرك انه اإ�ص��امي للعظم، 
عندم��ا يداف��ع ع��ن جترب��ة اردوغ��ان، ورفاق��ه، 
يف �ص��ياق دفاع��ه ع��ن احلري��ة، وقتال��ه عنه��ا 
اىل الرم��ق الأخ��ر، وكلكم �ص��معتم – بالتاأكيد 
– ارتقائ��ه �ص��طح �ص��فينة احلري��ة الت��ي ذهبت 
لك�ص��ر احل�ص��ار ع��ن غ��زة، واعتقال ال�ص��لطات 
الإ�ص��رائيلية ل��ه، والتحقيق معه، وهو رئي���ش 
بع���ش  م��ن  العك���ش  عل��ى  �ص��ابق،  جمهوري��ة 
م��ع  اهت��زوا  الذي��ن  املتخاذل��ني،  الإ�ص��اميني 
بواك��ر النق��اب الرتكي، وب��داأوا بكيل التهم 
اإىل رئي���ش تركي��ا الف��ذ رج��ب طي��ب اردوغان، 
الغربي��ة،  ل��اإرادة  ال�صت�ص��ام  اإىل  داع��ني 
والتخلي عن منهج الإ�ص��ام لأنه – بب�صاطة – 

ل ير�صي الذوق الغربي.
قرائي الأحبة :

اطلب منكم اأن تتابعوا هذا الرجل يف حركاته، 
وكتب��ه  ومقالت��ه،  وت�صريحات��ه،  و�ص��كناته، 
الرائع��ة، فهو بحق اأب��و ب�صر الثوار، وعروة 
الفق��راء، واعن��ي – عروة بن ال��ورد – واأحمد 
يا�ص��ني املقاوم��ني، حتية ل��ك يا مرزوق��ي، اأيها 
املن�ص��ف الكب��ر، ال��ذي ح��از م��ن ا�ص��مه القدر 

املعلى، وال�صاأن الأعظم .

bnaqshabandi@yahoo.com

 دار ال�صام /بغداد

اأعلنت وزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية، اإطاق 
مبال��غ الإعان��ة اخلا�ص��ة مل�ص��تفيدي هيئ��ة احلماية 
لع��ام  الثاني��ة  الدفع��ة  متث��ل  والت��ي  الجتماعي��ة، 

2016، ولثاثة اأ�صهر.
وذك��ر بيان للوزارة، تلقت " دار ال�ص��ام " ن�ص��خة 
اخلا�ص��ة  الإعان��ة  مبال��غ  “اإط��اق  مت  ان��ه  من��ه، 
)دائ��رة  الجتماعي��ة  احلماي��ة  هيئ��ة  مل�ص��تفيدي 
الرعاي��ة الجتماعية للرجال ودائرة رعاية �ص��وؤون 
امل��راأة ( والبال��غ عدده��م 850000 م�ص��تفيد والتي 
متث��ل الدفعة الثاني��ة لعام 2016ع��ن طريق بطاقة 
) كي كارد ( لاأ�صهر ) ني�صان / ايار / حزيران ( ".

 دار ال�صام /�صاح الدين
قام م�ص��وؤول فرع ال�ص��رقاط للحزب الإ�صامي 
العراقي ، ال�ص��يخ عب��د الرحمن علي الدليمي ، 
بزيارة اإىل خميم النازحني يف ناحية احلجاج 
والتقى الدليمي ومعه عدد من اأع�صاء املجل�ش 
املحلي لق�صاء ال�صرقاط ، بالعوائل الهاربة من 
بط�ش داع�ش الإرهابي ، واطلع على او�صاعها 
واحتياجاتها ، واعدا اإياها بال�صعي لتوفرها 
دون ان يدخ��روا جه��دا او وقت��ا لج��ل اعان��ة 

اأهلهم الكرام .

وقدمت خال الزيارة جمموعة من امل�صاعدات 
م��ا  تخفي��ف  �ص��بيل  يف  العاجل��ة  الغاثي��ة 

يواجهون من و�صع �صعب .
ال�ص��رقاط  اأه��ايل ق�ص��اء  اإن   ، الدليم��ي  واك��د 
يواجه��ون الي��وم اأزم��ة ان�ص��انية ك��رى ، يف 
ظل النق�ش احلاد يف املواد الغذائية والأدوية 
داخل��ه ، ومعاناة النازحني منه واملخاطر التي 
يواجهونه��ا خ��ال طريقه��م ، داعي��ا اإىل امتام 
حترير الق�صاء باقرب وقت وتخلي�ش ال�صكان 

من ارهاب داع�ش .

حترير قرية العو�سجة جنوب املو�سل بالكامل
 دار ال�صام /نينوى

متكنت قطعات قيادة عمليات حترير   نينوى، من ا�ص��تعادة قرية العو�ص��جة �ص��رق ناحية القيارة 
جنوب املو�صل من �صيطرة داع�ش.

وق��ال م�ص��در يف قي��ادة العملي��ات ، ان��ه " وبعد ال�ص��تباك مع عنا�صر داع���ش الذي ان�ص��حب اثر 
الغ��ارات اجلوي��ة ون��ران قطع��ات اجلي���ش العراق��ي، متكن��ت الق��وات العراقية من دخ��ول قرية 

العو�صجة وحتريرها بالكامل " .

 دار ال�صام /�صاح الدين

طالب��ت ع�ص��ائر ق�ص��اء بيج��ي �ص��مال حمافظ��ة �ص��اح الدي��ن، احلكومت��ني املركزية 
واملحلي��ة بالعم��ل لا�ص��راع باع��ادة اه��ايل املدين��ة النازح��ني اىل مناطقه��م، فيم��ا 
اأك��دت ان املدين��ة تعر�ص��ت اىل دم��ار هائل طال البن��ى التحتية واخلدم��ات ومنازل 

املواطنني.
وقال احد �ص��يوخ ع�ص��ائر بيجي جا�ص��م القي�ص��ي ، ان  " اآلف العوائل النازحة من 
املدين��ة ل ي�ص��تطيعون الع��ودة اىل مناطقه��م ب�ص��بب الدمار الهائل ال��ذي طال البنى 
التحتية واخلدمات ومنازل املواطنني من جراء العمليات الع�ص��كرية فيها مما جعل 

بيجي مدينة ا�صباح " .
واأ�ص��اف ان " عل��ى اجلهات احلكومية العمل لعمار مدينة بيجي با�ص��رع وقت من 

اجل اعادة احلياة اليها وارجاع اهلها النازحني " .
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 دار ال�سالم /متابعة

اكد وفد م�صرتك رفيع امل�صتوى ميثل رئا�صة حكومة اقليم كورد�صتان ، عند زيارة القن�صلية العامة الرتكية 
يف اربي��ل ، ان ف�ص��ل النقابي��ني �ص��يقوي ارادة ال�ص��عب واحلكوم��ة الرتكي��ني للدميقراطي��ة والتعاي���ش 
واحياء عملية ال�ص��ام، م�ص��ددا على ان اقليم كورد�ص��تان يتمنى ويرغب يف  ال�صتقرار وال�صام يف تركيا 

واملنطقة كلها . 
و�ص��م الوفد كا من رئي���ش ديوان رئا�ص��ة القليم ، فوؤاد ح�ص��ني وم�ص��وؤول دائرة العاق��ات اخلارجية يف 
حكومة القليم ، فاح م�صطفى ، وكان يف ا�ص��تقبالهما القن�صل العام الرتكي بالوكالة ، �ص��ركان كرمانلي 
اوغلو. واأعرب الوفد با�ص��م رئي���ش وحكومة و�صعب اقليم كورد�صتان عن �صعادته بانت�صار ارادة ال�صعب 
وهزمي��ة جمموع��ة ع�ص��كرية ارادت ع��ن طري��ق النق��اب الع�ص��كري ت�ص��لم ال�ص��لطة وخرق جمي��ع مبادئ 

الدميقراطية واملوؤ�ص�صات ال�صرعية وارادة ال�صعب يف تركيا. 
كم��ا ج��دد الوف��د التاأكي��د عل��ى ان " ف�ص��ل النقابي��ني �ص��يقوي م��ن ارادة ال�ص��عب واحلكوم��ة الرتكي��ني 

للدميقراطية والتعاي�ش واحياء عملية ال�صام .
م��ن جانب��ه اأع��رب القن�ص��ل الع��ام الرتك��ي بالوكال��ة ، �ص��ركان كرمانل��ي اوغل��و عن �ص��كره ملوقف رئي���ش 

اقلي��م كورد�ص��تان ال�ص��يد م�ص��عود بارزاين ورئي���ش حكوم��ة القليم ال�ص��يد نيجرفان بارزاين وال�ص��عب 
الكورد�ص��تاين عل��ى موقفه��م هذا ، كم��ا قدم نبذة عن الو�ص��اع يف باده موؤكدا عودة الهدوء وال�ص��تقرار 

اليها.

وفد م�سرتك من رئا�سة وحكومة اقليم كورد�ستان يزور القن�سلية العامة الرتكية يف اأربيل  

نيجريفان البارزاين يكرم 
الطلبة االأوائل يف اإقليم كورد�ستان

منع اقامة تظاهرة مناه�سة للمالكي يف حلبجة

اإقامة حفل زواج جماعي لـ110 �ساب و�سابة
 يف �سواحي ق�ساء جمجمال  

متابعة رفع امل�ستوى العلمي للجامعات الكورد�ستانية    

 دار ال�سالم /وكالت

ح��اول ع�ص��رات ال�ص��باب يف حمافظة حلبج��ة، اقامة 
ال��وزراء  رئي���ش  زي��ارة  �ص��د  احتجاجي��ة  تظاه��رة 
العراق��ي ال�ص��ابق، نوري املالك��ي اىل املحافظة، لكن 

مت منعهم من قبل القوات الأمنية.

وق��ال منظ��م التظاه��رة، هردي ح�ص��ني، ان��ه "بعدما 
جتمعنا للتح�صر للتظاهرة، فرقتنا القوات المنية، 

كما اعتقلت اثنني من رفاقنا".
يف املقاب��ل، قال م�ص��در يف القوات الأمنية بحلبجة، 
لن  املتظاهري��ن  تفري��ق  عل��ى  "اجرن��ا  ل��رووداو، 

موقع التظاهرة مل يكن منا�صباً".

 دار ال�سالم /متابعة

ق�ص��اء  ب�صواح��ي  املناط��ق  اح��دى  يف  يق��ام 
جمجم��ال، التاب��ع ملحافظ��ة ال�ص��ليمانية، حف��ل 
زواج جماعي ل� 110 �ص��اب و�ص��ابة، حيث اأفاد 
املقيم��ون عل��ى احلف��ل باأن��ه "�ص��يتم يف احلفل 

توزيع الهدايا اي�صا بني العر�صان اجلدد.
وقال م�صوؤول مركز تطوير الن�صطة يف مكتب 
ق�ص��اء جمجمال، �ص��وان مدحت: ب�ص��بب كرثة 

اأعداد ال�ص��بان وال�ص��ابات الذين قرروا الزواج 
يف �صواح��ي ق�صاء جمجم��ال، الذين تراوحت 
اعداده��م لت�ص��ل اىل 110 �ص��اب و�ص��ابة، فق��د 
قررن��ا وبعد ان متت دعوتنا لرعاية هذا احلفل 

اجلماعي.
واأ�ص��اف مدح��ت، م��ن املق��رر ان يق��وم وزي��ر 
حمم��د  الجتماعي��ة،  وال�ص��وؤون  العم��ل 
هاودي��اين، عند م�ص��اركته يف احلف��ل، بتوزيع 

الهدايا بني العر�صان اجلدد.

 دار ال�سالم /اأربيل

تداول الدكتور يو�ص��ف كوران وزي��ر التعليم العايل 
والبح��ث العلم��ي يف حكوم��ة اقليم كورد�ص��تان لدى 
ا�ص��تقباله يف اربي��ل مندوب��ة حكوم��ة القلي��م ل��دى 
الولي��ات املتحدة ال�ص��يدة بيان �ص��امي عبد الرحمن 
يف عدة م�ص��ائل تتعلق ب�ص��ر العاقات بني الوليات 
جت��اه  ونظرته��ا  كورد�ص��تان  اقلي��م  وب��ني  املتح��دة 
القلي��م ول�ص��يما يف جم��ال تطوي��ر قط��اع التعلي��م 

العايل فيه .
وحتدث��ا ع��ن زي��ارة مرتقبة يق��وم به��ا اىل الوليات 
املتح��دة وف��د م��ن وزارة التعلي��م الع��ايل لطاعه��ا 
على �صيا�ص��ة الوزارة ب�صاأن التعليم العايل والتبادل 
الثق��ايف والعلم��ي وكيفية تاأهيل ا�ص��اتذة اجلامعات 
الكورد�ص��تانية وهيئاته��ا الكادميي��ة م��ن الولي��ات 

املتحدة .
واعلن الدكتور كوران يف منحى اخر من اللقاء الذي 
ح�صره ع��دد من اخلراء واملتخ�ص�صني يف الوزارة 
ان الت�صنيف الوطني للجامعات الكورد�ص��تانية كان 
ل��ه ابل��غ الث��ر يف رف��ع امل�ص��توى العلم��ي له��ا وق��دم 
نبذة عن م�ص��اريع وزارته يف رفع امل�ص��توى النوعي 
للجامع��ات وب�ص��دد فت��ح ف��روع للجامع��ات العاملي��ة 
املعروفة يف اقليم كورد�ص��تان ا�صاف ال�ص��يد الوزير 
�ص��نبذل ما بو�صعنا لت�ص��هيل ذلك بل ي�صعدنا ان تقدم 
اجلامع��ات العاملية املعروفة واجلادة على فتح فروع 

لها يف القليم .
ويف ذل��ك فق��د اعلن��ت ال�ص��يدة بي��ان �ص��امي : هن��اك 
جامع��ات جدي��دة وق��د ات�صل��ت بن��ا وترغ��ب يف فتح 
ف��روع لها يف اقليم كورد�ص��تان ما ي�ص��جعنا لي�صال 

توجيهكم هذا اىل تلك اجلامعات.

 دار ال�سالم /متابعة

قدم��ت موؤ�ص�ص��ة الب��ارزاين اخلرية 
بالتعاون مع وزارة الدفاع الحتادية 
اليت��ام  لرعاي��ة  اله��دى  ومنظم��ة 
امل�ص��اعدات  م��ن  جدي��دة  وجب��ات 
الغذائي��ة ل���)850( عائلة م��ن نازحي 
املو�صل والنبار و�صنجار واملناطق 
يف  حالي��ا  واملقيم��ني  له��ا  املج��اور 
خمي��م بحرك��ه القريب م��ن العا�صمة 
اربيل ومواد غذائية جافة اىل )٣00( عائلة اخرى يف املخيم �صمن م�ص��اعي موؤ�ص�ص��ة البارزاين 

اخلرية يف توفر امل�صتلزمات ال�صا�صية للنازحني يف خمتلف خميمات ومدن القليم.

 دار ال�سالم /اأربيل

اإقلي��م  حكوم��ة  يف  الرتبي��ة  وزارة  اأعلن��ت 
كورد�صتان، اأن رئي�ش وزراء اإقليم كورد�صتان، 
نيجرف��ان البارزاين، �ص��يكرم الطلب��ة الأوائل 

للعام الدرا�صي 2016-2015.
وذك��رت وزارة الرتبي��ة ، اأن "رئي���ش جمل���ش 
وزراء اإقليم كورد�صتان، نيجرفان البارزاين، 
�ص��يوزع اجلوائ��ز عل��ى الطلب��ة الأوائ��ل للع��ام 
وزي��ر  بح�ص��ور   2016-2015 الدرا�ص��ي 

الرتبية، يف قاعة �صعد عبد الله".
واأعلن��ت وزارة الرتبية، 12 متوز، 2016، عن 
نتائج المتحان��ات الوزارية لل�صفوف املنتهية 
)الثالث املتو�ص��ط وال�صاد�ش العدادي بفرعيه 

العلمي والأدبي(، يف اقليم كورد�صتان.
و�صارك 26٣ األف و 954 طالبًا يف المتحانات 
الوزاري��ة لل�صفوف املنتهية )الثالث املتو�ص��ط 
وال�صاد�ش العدادي بفرعيه العلمي والأدبي(، 
يف اقليم كورد�ص��تان، مبراقبة 54 األف و ٣01 

ا�صتاذًا يف 4 الف و 270 قاعة امتحانية.

موؤ�س�سة البارزاين اخلريية توا�سل م�ساعدة 
النازحني من املو�سل واالنبار و�سالح الدين و�سنجار    
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 دار ال�سالم / �سرمد خ�سري

تعي���ش الكث��ر م��ن الق��رى يف حمافظ��ة �ص��اح 
الدي��ن نين��وى م��ن اأزم��ة ن��زوح جدي��دة نتيج��ة 
الق��وات  به��ا  تق��وم  الت��ي  الع�ص��كرية  العملي��ات 
مناط��ق  م��ن  داع���ش  اإرهابي��ي  لط��رد  الأمني��ة 
الأي��ام  يف  الأزم��ة  تفاقم��ت  وق��د  �ص��يطرتهم، 
املا�صي��ة للنازحني نتيجة ع��دم جتهيز خميماتهم 
باملي��اه وامل��واد الغذائية مما ت�ص��بب بالكثر من 

ح��الت الوفاة والإغماء للنازحني.
الثاث��اء  واملهجري��ن  الهج��رة  وزارة  وك�ص��فت 
ع��ن ا�ص��تقبالها )٣00( عائل��ة نازح��ة يف مرك��ز 
م��ن  بيج��ي  ق�ص��اء  يف  النازح��ني  ا�ص��تقبال 
ال�ص��رقاط  لق�ص��اء  التابع��ة  والق��رى  النواح��ي 
مبحافظ��ة  �صاح الدي��ن وناحية القيارة التابعة 
ملحافظ��ة  نينوى اثر عمليات حتريرهما والقرى 

التابعة لهما .
يف  ال�ص��مالية  املحافظ��ات  ق�ص��م  مدي��ر  وق��ال 

ال��وزارة مهند �صالح عب��د الرحيم ، اإن كادر فرع  
�ص��اح الدين ا�ص��تقبل )٣00( عائل��ة نازحة يوم 
الثاث��اء م��ن مناط��ق اأط��راف ق�ص��اء ال�ص��رقاط 
وناحي��ة القي��ارة اأثن��اء ب��دء عملي��ات حتريرهما 
مرك��ز  يف  الإرهابي��ة  داع���ش  ع�صاب��ات  م��ن 

ا�صتقبال الأ�ص��ر النازحة يف ق�صاء بيجي .
العوائ��ل  جمم��وع  اإن  الرحي��م  عب��د  واأو�ص��ح 
النازح��ة م��ن مناط��ق اأط��راف ق�ص��اء ال�ص��رقاط 
والقي��ارة من��ذ الي��وم الأول ولغاي��ة الآن بلغ��ت 

)4087( اآلف اأ�صرة نازحة .
تخوف دويل 

اأن  خماوف��ه  ع��ن  ال��دويل  املجتم��ع  اأع��رب  وق��د 
ت�ص��فر الأزمة يف العراق عن نزوح مئات الآلف 

مرة اأخرى خال الأ�ص��هر القادمة.
واأ�ص��ار املمث��ل الدائ��م لأملاني��ا يف منظم��ة الأمم 
املتح��دة بجني��ف يواخي��م روك��ر، يف برلني بعد 
زيارت��ه للعراق، اإىل تقدي��رات تتحدث عن اأن ما 
يزي��د عل��ى ملي��ون عراق��ي �ص��ي�صطرون ملغادرة 

موطنهم.
واأب��دى روكر عن تفاوؤل��ه اإزاء حتقيق النت�صار 
على داع���ش يف العراق، م�ص��رًا اإىل اأّنه يتم دفع 
هذه امليلي�ص��يات الت��ي ت�صم عنا�صر متطرفة اإىل 
ال��وراء ب�ص��كل متزاي��د حالي��ا، م�صيف��ًا: الإجراء 
ال��دويل يظه��ر تاأث��رًا ، وقال روك��ر: اإّن النجاح 
الع�ص��كري �صي�ص��تمر فق��ط اإذا ك�ص��بت احلكوم��ة 
املناط��ق  يف  املواطن��ني  ثق��ة  جم��ددًا  العراقي��ة 

املحررة.
حترير املدن املتبقية 

وق��ت  يف  اأك��د  ال�ص��لماين  احم��د  النائ��ب  وكان 
ملحافظ��ة  الكام��ل  ال�ص��تقرار  اإن  عل��ى  �ص��ابق 
الأخ��رى يك��ون بتحري��ر  الأنب��ار  واملحافظ��ات 
تنظي��م  عليه��ا  ي�ص��يطر  زال  ل  الت��ي  الأرا�ص��ي 
داع���ش الإرهاب��ي ، وعده��ا ذل��ك مفت��اح ام��ن يف 
حمافظ��ة الأنبار والعراق ، وق��ال ما دامت هناك 
اأرا�ص��ي حمتل��ة م��ن قب��ل تنظيم داع���ش �ص��يبقى 
عل��ى  ل��ذا  للخط��ورة  معر���ش  الأمن��ي  الو�ص��ع 
الأجه��زة الأمني��ة املحافظ��ة عل��ى الن�ص��ر ال��ذي 
حتق��ق والإ�ص��راع يف حتري��ر الق�صي��ة الغربية 
وال�ص��يطرة على احلدود ب�صكل كامل خال فرتة 

ق�صرة.
نين��وى    حمافظ��ة  جمل���ش  ع�ص��و  ق��ال  كم��ا   
ح�ص��ام الدي��ن العب��ار ان��ه يع��د تاأهي��ل م�ص��اريع 
امل��اء والكهرب��اء وال�صح��ة يف الق��رى املح��ررة 
جن��وب املو�صل خطوة �صرورية من اجل ب�ص��ط 
معان��اة  اإنه��اء  يف  وي�ص��رع  والأم��ن  ال�ص��تقرار 

اأهله��ا الذين نزحوا منها.
اإبقاء الهايل 

اأم��ا النائب عن حمافظ��ة نينوى زاهد اخلاتوين 
الق��رى  اإىل  اأ�ص��ار خ��ال زي��ارة ميداني��ة  فق��د   ،
اإىل  املحافظ��ة  جمل���ش  اأع�ص��اء  م��ع  املح��ررة 
الق��رى  بع���ش  تدم��ر  ع��دم  فر�ص��ة  ا�ص��تثمار 
رغب��ة  لوج��ود  فيه��ا،  الأه��ايل  واإبق��اء  املح��ررة 
ل��دى الأه��ايل يف البق��اء، كم��ا اإن ذل��ك �صي�ص��هم 

النزوح. بتجنيبهم ويات 

نزوح جديد  .. واأزمة جديدة

ق��ال الأم��ني الع��ام للحزب الإ�ص��امي 
العراقي اإياد ال�ص��امرائي ، اإن احلزب 
ال��روؤى  توحي��د  خ��ال  م��ن  يح��اول 
واملواقف اأن يقدم �صيئًا لأبناء �صعبنا 
يف  معت��دل  باأن��ه  خطاب��ه  وا�صف��ًا   ،
طرح��ه ، �صري��ح ل يجام��ل ، ولكن��ه 
ويبتغ��ي   ، ع��دواين  ل  اإ�صاح��ي 
موا�صل��ة احل��وار ، وين�ص��د البن��اء ، 
ويق��ف مع اجلميع عل��ى الرغم من كل 

اخلافات .
املوقع الر�سمي

قال رئي���ش حكومة اإقليم كورد�صتان، 
موؤمت��ر  يف  الب��ارزاين،  نيجرف��ان 
املالك��ي  زي��ارة  ح��ول  �صحف��ي 
لل�ص��ليمانية، نحن ل نعلم نية املالكي، 
ولكن لو كانت نيته خرًا، لزار اأربيل 
، م�صيف��ًا اإن زي��ارة رئي���ش ال��وزراء 
ح��زب  ورئي���ش  ال�ص��ابق،  العراق��ي 
الدعوة الإ�ص��امي، جاءت بدعوة من 
الإحت��اد الوطني الكرد�ص��تاين ، وقال 
ف�ص��وف  اأربي��ل  املالك��ي  زار  اإذا  اإن��ه 

ن�صتقبله .
�سبكة رووداو

ك�صف الرئي�ش الرتكي، رجب طيب اأردوغان، 
تفا�صي��ل ليل��ة حماول��ة النقاب الع�ص��كري، 
اجلمع��ة املا�صي��ة، وكي��ف اأن��ه مل يخط��ر يف 
بال��ه اأن��ه ل��ن يك��ون رئي�ص��ا بع��د تل��ك الليلة ، 
قائ��ًا ، اإن��ه وخ��ال 12 �ص��اعة م��ن حماول��ة 
النق��اب تو�صل اإىل النتائج التي اأرادها هو 
وحكومت��ه، موؤك��دا اأن الغ��زاة �ص��يتم التعامل 
الت��ي  الوحي��دة  اللغ��ة  واإن   ، ب�ص��رعة  معه��م 
يفهمها ه��وؤلء النقابيون هي انقاب م�صاد 

على يد ال�صعب وهذا ما حققوه .
CNN عربي 

ق��ال النائب عن حمافظ��ة �صاح الدين 
 مط�صر ال�ص��امرائي ، ان �صيطرة تنظيم 
داع���ش عل��ى ق�ص��اء بيج��ي لأك��رث م��ن 
الت��ي  الع�ص��كرية  والعملي��ات  �ص��نتني 
م��ن  لك��رث  التحري��ر  عملي��ات  رافق��ت 
م��رة اف��رز تدمر اغلب البن��ى التحتية 
وامل�صانع وبن�ص��بة 85% ، م�ص��رًا اإىل 
ان مدين��ة بيج��ي تعت��ر من اه��م املدن 
اعتب��ار  عل��ى  الع��راق  يف  ال�صناعي��ة 
انه��ا ت�صم عدد من امل�صان��ع ال�صناعية 
واملنظف��ات  والزي��وت  لا�ص��مدة 
وحمطات الطاقة الكهربائية ف�صا عن 
وجود اكر م�صفي للنفط يف العراق.
النور نيوز

قالوا
اإياد ال�سامرائي : خطابنا معتدل يف طرحه , �سريح 

ال يجامل , اإ�سالحي دون عدوان

النائــب ال�ســامرائي : م�سانع   بيجي  ت�سررت بن�ســبة 
85% وعلى احلكومة تاأهيلها

نيجريفان البارزاين: لو كان املالكي ينوي خريًا لزار 
اأربيل

اأردوغان : مل يخطر يف بايل اأين لن اأكون رئي�سا بعد 
ليلة حماولة االنقالب

 دار ال�سالم / خا�س

بع��د عملي��ات حترير اغل��ب مناطق حمافظة الأنب��ار من اإرهابيي داع���ش من قبل 
الأجه��زة الأمني��ة واأبناء الع�ص��ائر،  بات م��ن ال�صروري تهيئة الأجواء املنا�ص��بة 
لع��ودة احلي��اة اإىل ه��ذه املدينة واإيج��اد طرق لإع��ادة النازحني، وذل��ك لن يكون 
اإل اإذا تظاف��ر اجله��د املحلي من جمل���ش املحافظة واجله��د املركزي من احلكومة 

يف بغداد.
حكومة بغداد بني الوعود والواقع

ق��ال وزي��ر التخطيط العراقي �ص��لمان اجلميلي: اإن "حكومة بغ��داد قررت عودة 
النازحني من الفلوجة و�صواحيها اإىل منازلهم باأ�صرع وقت ممكن.

 واأ�ص��اف اأن نازح��ي مدين��ة كرم��ة الفلوج��ة �ص��تتم اإعادته��م خ��ال الأي��ام املقبلة 
كمرحلة اأوىل بعد اأن ا�صتكملت اجلهات احلكومية جميع املتطلبات الأ�صا�صية من 
اأجل ال�صتقرار ، فيما �صتتم اإعادة نازحي الفلوجة بح�صب تاأكيد جمل�ش الوزراء 
مطل��ع )اآب( املقب��ل ، واأن التوجي��ه احلكومي األزم املوؤ�ص�ص��ات الأمنية واخلدمية 
لتهيئ��ة الظ��روف املائمة ب�ص��كل �ص��ريع م��ن اأجل اإع��ادة النازح��ني والنتقال من 

خميمات النزوح اإىل منازلهم والتخفيف من معاناتهم قدر الإمكان .
جمل�ش املحافظة ي�صتعد ل�صتقبال العوائل

يف �ص��ياق مت�ص��ل ، قال اأع�صاء يف جمل���ش حمافظ��ة الأنب��ار، اإن مدينة الرمادي 
ت�ص��تعد ل�ص��تقبال اآلف العائات التي قررت العودة اإىل املدينة ، خ�صو�صا بعد 
ق��رار حكوم��ة الأنبار نقل جميع الدوائر واملوؤ�ص�ص��ات احلكومي��ة واخلدمية اإىل 

مدن الأنبار املحررة.
فيما يوؤكد قائممقام ق�صاء الرمادي مبحافظة الأنبار ، ابراهيم العو�صج ، اإن قطع 

ج�ص��ر بزيبز ت�ص��بب يف منع اآلف الأ�صر النازحة من مدن الأنبار اإىل العودة اإىل 
مناطقه��م يف املحافظة ، وقال العو�ص��ج اإن الآلف م��ن العائات النازحة من مدن 
حمافظ��ة الأنب��ار متكد�ص��ة الآن يف املنطقة القريبة من ج�ص��ر بزيب��ز، وبالتحديد 
يف �صف��ة اجل�ص��ر م��ن جانب العا�صمة بغ��داد ، تريد عبور اجل�ص��ر والدخول اإىل 

حمافظة الأنبار من اأجل العودة اإىل مدنها يف املحافظة ، 
تكاتف اجلهود

وفيم��ا يخ���ش مب�ص��ك الأر���ش ذك��ر حماف��ظ الأنب��ار �صهي��ب ال��راوي ، اإن قي��ادة 
�صرطة   املحافظة وح�صد ع�صائر الأنبار هم من �صيتوىل م�صك الأر�ش يف ق�صائي 

الفلوجة والكرمة.
كم��ا اأك��د املحاف��ظ خ��ال زيارته وع��دد من اأع�ص��اء جمل���ش املحافظ��ة وقائممقام 
الفلوج��ة، عل��ى اإعادة تاأهي��ل الأبنية العامة واخلا�صة ، والبن��ى التحتية للمدينة 
واجل�صور وم�صروع ماء الزركية، موؤكدًا �صرورة تكاتف جميع اجلهود املحلية 
والدولي��ة لإعادة ال�ص��تقرار للق�صاء، من اجل تنظيم ع��ودة اآمنة وعاجلة لعموم 

النازحني .

عودة النازحني اىل  االنبار .. )خطوات اأولية(
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اليابان

صومال
ال

شمالية
كوريا ال

صربيا

زلزال بقوة 5 درجات ي�سرب �ســرق 
البالد

اجليولوج��ي  امل�ص��ح  هيئ��ة  اأعلن��ت 
قوت��ه  بلغ��ت  زل��زال  ان   ، الأمريكي��ة 
5 درج��ات عل��ى مقيا���ش رخ��رت �ص��رق 
اليابان، وهز املباين يف مدينة طوكيو 
الأح��د املا�صي ، ذاكرًا ان مركز الزلزال 
�ص��مال  كيلوم��رتًا   44 بع��د  عل��ى  كان 
 44 نح��و  عم��ق  عل��ى  طوكي��و  غرب��ي 
كيلوم��رتًا، ومل ت��رد اأنب��اء فوري��ة ع��ن 

وقوع اأ�صرار”.

اإ�سقاط طائر مراقبة مموهة

مموه��ة  طي��ار  ب��ا  طائ��رة  اأ�ص��قطت 
وم�صممة على �صكل طائر يف �صواحي 
العا�صمة ال�صومالية مقدي�صو ، وقالت 
وكال��ة  اإن  �صومالي��ة،  اإع��ام  و�ص��ائل 
الأم��ن القوم��ي ال�صومالي��ة، رمب��ا هي 
من �صممت هذه الطائرة غريبة ال�صكل، 
وم��ن غ��ر الوا�صح حت��ى الآن كيف مت 
اإ�ص��قاطها وه��ل ج��رى ا�ص��تخدامها يف 

اأوقات �صابقة.

بالي�ســتية  �سواريخ  اطالق ثالثة 
يف ا�ستعرا�س للقوة

اجلنوب��ي  الك��وري  اجلي���ش  ق��ال 
اإن كوري��ا ال�ص��مالية اأطلق��ت ثاث��ة 
�صواريخ بالي�ص��تية ، طارت مل�ص��افة 
ترتاوح من 500 اإىل 600 كيلومرت 
ف��وق البحر قبالة �ص��احلها ال�ص��رقي 
، وق��ال اجلي���ش الأمريكي اإنه ر�صد 
اإط��اق م��ا يعتق��د اأنهم��ا �صاروخان 
وه��و  رودوجن  و�ص��اروخ  �ص��كود 
�صاروخ حملي التطوير يعتمد على 
تكنولوجيا �صكود التي ترجع للعهد 

ال�صوفيتي.

ال�ســلطات ت�ســكل دوريات حدودية 
لكبح الهجرة

اأعل��ن رئي���ش وزراء �صربي��ا األك�ص��ندر 
فو�صيت���ش، اأن �صرطة �صربيا وجي�صها 
�صي�ص��كان دوري��ات م�ص��رتكة حلماي��ة 
ح��دود الب��اد من عمليات الت�ص��لل غر 
معظمه��م  مهاجري��ن  م��ن  امل�ص��روعة 
 : قائ��ًا   ، اأفغان�ص��تان وباك�ص��تان  م��ن 
اإن �صربي��ا ل تري��د اأن ت�صب��ح مرك��زا 

جماعيا للمهاجرين .

اجلبري من بروك�سل: احلل يف �سوريا رهن اتفاق بني القوى العظمى

اإطالق النار على فل�سطيني واإ�سابة 
جنديني �سهيونيني جنوبي ال�سفة

 دار ال�سالم /وكالت

ملجل���ش  ال��دوري  الرئي���ش  ال�ص��عودي،  اخلارجي��ة  وزي��ر  اأك��د 
التعاون اخلليجي عادل اجلبر، اإن "الأمل يف اإيجاد حل لاأزمة 
ال�ص��ورية ل ي��زال قائم��ا رغم العوائ��ق، و هذا مرتب��ط بالتو�صل 
اإىل اتف��اق ب��ني الدول العظم��ى مثل الوليات املتح��دة الأمريكية 

ورو�صيا".
البلجيكي��ة  العا�صم��ة  يف  �صحف��ي،  موؤمت��ر  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
بروك�ص��ل، عق��ب انعق��اد اأعمال ال��دورة ال�25 للمجل���ش الوزاري 

اخلليجي الأوروبي.
واأ�ص��اف اأن "اجله��ود الدولي��ة ل ت��زال متوا�صل��ة لإح��راز ح��ل 
ه��ذه اجل��ود  كان��ت  اإن  نعل��م  لك��ن ل  ال�ص��ورية،  الأزم��ة  لإنه��اء 

�ص��تنجح"، م�ص��را اأن "اآمال عديدة علق��ت يف املا�صي للو�صول 
لتفاق �صلمي اإل اأن اأي تقدم يذكر مل يتحقق".

وح��ول "دور املعار�ص��ة املعتدل��ة يف م�ص��ار حتقي��ق ال�ص��ام يف 
�ص��وريا"، اأك��د اجلب��ر اأن "الدع��م يف هذا اجلاين م�ص��تمر، واأن 
ال�ص��عودية �ص��تحاول اإيج��اد و�ص��يلة للت�صدي لداع���ش والق�صاء 

عليه يف �صوريا واملناطق الأخرى يف ال�صرق الأو�صط".
واأ�ص��ار اجلب��ر اإىل اأن "الرتكي��ز �ص��يكون يف املرحل��ة الاحق��ة 
على التاأكد من التزام النظام ال�ص��وري من عدمه باحلل ال�ص��لمي 
بن��اء على اإعان )جنيف 1( وقرار جمل���ش الأم��ن 2254"، لفتا 
اأن "رو�ص��يا قدمت وعودا يف ما يتعلق بالبت يف م�ص��تقبل ب�صار 

الأ�صد".

 دار ال�سالم /وكالت

عل��ى  الن��ار  �صهاين��ة  جن��ود  اأطل��ق 
الع��ّروب،  منطق��ة  يف  فل�ص��طيني، 
جنوبي ال�صف��ة الغربية، بعد اأن قالوا 

اإنه طعن اثنني
وق��ال جي���ش الحت��ال  يف ت�صري��ح 
مقت�ص��ب، اأر�ص��ل ن�ص��خة من��ه لوكال��ة 
الأنا�ص��ول، اإن فل�ص��طيني نّف��ذ عملي��ة 
جنوب��ي  الع��ّروب،  منطق��ة  يف  طع��ن 

ال�صفة الغربية. 

ال�ص��اب  اإن  البي��ان،  واأ�ص��اف 
واأ�ص��اب جندي��ني  الفل�ص��طيني طع��ن 
اثن��ني، واأن اجلنود اأطلقوا عليه النار 

واأ�صابوه ومت اعتقاله. 
ال�صح��ة  وزارة  قال��ت  جانبه��ا  م��ن 
�صحف��ي  بي��ان  يف  الفل�ص��طينية، 
مقت�ص��ب و�ص��ل وكالة الأنا�ص��ول، اإن 
لإط��اق  تعر���ش  فل�ص��طينيا  مواطن��ا 
الن��ار من قبل قوة ع�ص��كرية �صهيونية 
طبيع��ة  معرف��ة  دون  اخللي��ل،  ق��رب 

اإ�صابته. 

 دار ال�سالم /وكالت
 

اأعل��ن العاه��ل املغرب��ي الأح��د ق��رار ب��اده الع��ودة اإىل الحت��اد 
الإفريقي، بعد مغادرتها املنظمة قبل ٣2 عامًا.

واأعلن��ت الرباط ان�ص��حابها �ص��نة 1984 من "الحت��اد الإفريقي" 
بع��د قب��ول املنظم��ة ع�صوي��ة م��ا ي�ص��مى ب�"اجلمهوري��ة العربي��ة 
ال�صحراوية"، التي اأعلنتها جبهة البولي�ص��اريو من جانب واحد 
يف 1976، واعرتف��ت به��ا بع�ش الدول ب�ص��كل جزئي، لكنها حتى 

اليوم لي�صت ع�صوًا بالأمم املتحدة.
وجاء قرار الرباط يف ر�صالة وجهها امللك حممد 

ال�صاد���ش الأح��د اإىل القم��ة ال��� 27 لاحت��اد الإفريق��ي املنعقدة يف 
كيغ��ايل، حمله��ا رئي���ش جمل���ش الن��واب املغربي )الغرف��ة الأوىل 
بالرملان( ر�ص��يد الطالبي العلمي اإىل الرئي���ش الت�ص��ادي اإدري���ش 
ديبي، رئي�ش الدورة احلالية لاحتاد الفريقي، و�صلمها له اليوم 

بالعا�صمة الرواندية، ون�صرت ن�صها الوكالة املغربية الر�صمية.
واأو�صح العاهل يف ر�صالته "اأن قرار العودة)لاإحتاد الإفريقي(، 
ال��ذي مت اتخ��اذه بعد تفكر عميق، هو ق��رار �صادر عن كل القوى 
احلي��ة باململك��ة، وم��ن خ��ال ه��ذا الق��رار التاريخ��ي وامل�ص��وؤول، 

�صيعمل املغرب من داخل الحتاد".

بعد 32 على مغادرته.. العاهل املغربي يعلن 
قرار بالده العودة اإىل "االحتاد االإفريقي"

الق�ساء البحريني يحكم بحل
 جمعية الوفاق املعار�سة

 دار ال�سالم /وكالت

ق�ص��ت املحكم��ة الكرى يف البحري��ن، الأحد، بحل 
جمعي��ة الوفاق املعار�ص��ة وت�صفية اأموالها ل�صالح 

خزانة الدولة.
وي�صاف قرار املحكمة اإىل اإجراءات �صد املعار�صة 
يف اململكة بعدما اأغلقت ال�صلطات جمعية الوفاق .

الإ�ص��امية  الوف��اق  جمعي��ة  ع��ن  املحام��ي  وكان 
املعار�ص��ة يف البحري��ن عب��د الل��ه ال�ص��مان اأعل��ن، 
يف وق��ت �ص��ابق )14 حزي��ران 2016(، اأن حمكمة 
اأن�ص��طة  بتعلي��ق  يق�ص��ي  اأم��را  اأ�ص��درت  اإداري��ة 
اجلمعي��ة وح��ددت جل�ص��ة يف ت�ص��رين الأول للنظر 

يف حلها.

•الأتراك يوا�صلون تواجدهم الكثيف يف امليادين بعد ف�صل النقاب .
•رئي�ش الوزراء الرتكي بن علي يلدرمي يوؤكد : ا�صت�صهاد 208 يف حماولة 

النقاب الفا�صلة ، و�صنحاكم النقابيني "على كل قطرة دم �صالت" .
•ج��ون كري يقول اإنه اأو�ص��ح لرتكيا اأن عليها اأن تقدم اأدلة حقيقية عندما 
تطلب ت�صليم رجل الدين الرتكي املقيم يف الوليات املتحدة فتح الله غولن.
•يل��درمي، يه��دد وا�ص��نطن باإع��ادة النظ��ر يف �صداقته��ا معه��ا يف ح��ال عدم 
ت�ص��ليم الأخرة فتح الله غولن املتهم بتدبر حماولة النقاب الفا�ص��لة التي 

وقعت اجلمعة املا�صية.
•ف��رق ال�ص��رطة الرتكي��ة، تق��وم بعملي��ة تفتي���ش يف قي��ادة "اإم��داد الوقود 

العا�صرة" بقاعدة "اإجنرليك" بولية اأ�صنة .
•رئي���ش ال��وزراء الرتك��ي ال�ص��ابق، اأحم��د داود اأوغل��و، يوؤك��د اأنَّ خ��روج 
املواطن��ني اإىل امليادي��ن للت�ص��دي لانقابيني، م�ص��اء يوم اجلمع��ة املا�صي، 
ال�ص��بب وراء تنعّمه��م  اأردوغ��ان، ه��و  الرئي���ش رج��ب طي��ب  لن��داء  تلبي��ة 

ب�"ن�صائم احلرية".
•اإغ��اق "بنك اآ�ص��يا" التابع جلماعة غولن النقابي��ة ، والداخلية الرتكية 

تعلن اإبعاد 8 اآلف و777 موظفا عن مهامهم.
•اخلارجي��ة الرتكي��ة ت�ص��هد ح��راكا دبلوما�ص��يا مكّثف��ا على خلفي��ة حماولة 

النقاب.
•م�صوؤول تركي يوؤكد ا�صتمرار عمل النظام امل�صريف دون م�صاكل.

•توقي��ف 8 ع�ص��كريني بقاعدة اإجنرليك للتحقي��ق يف املحاولة النقابية ، 
والق�صاء الرتكي يقّرر حب�ش ٣86 لا�صتباه بتوّرطهم يف النقاب .

•تركيا.. عزل 48 ع�صوا من املحكمة الإدارية العليا واإيقاف 1500 موظفا 
باملالية.

•توقيف قائد القاعدة اجلوية اخلام�ص��ة بولية "اأما�ص��يا" الرتكية العميد 
"جنكيز قاراجا بي" .

•توقيف 70 جرنال واأمرال تركّيا على خلفية حماولة النقاب .
•توقي��ف قائد حامية قي�صري الع�ص��كرية و�ص��ط تركيا ، اللواء "اإ�ص��ماعيل 

ياجلن"، قائد حامية "قي�صري" الع�صكرية .
•املحكم��ة الق�صائي��ة العلي��ا الرتكي��ة، توق��ف 140 م��ن اأع�صائها ع��ن العمل 

احرتازيا .
•اإبعاد 257 من العاملني يف رئا�صة الوزراء الرتكية عن وظائفهم .

•توقي��ف امل�صت�ص��ار الع�ص��كري لأردوغان للتحقيق مبحاول��ة النقاب علي 
يازج��ي  ، ووزي��ر الع��دل الرتكي يوؤكد اإن عملية تطه��ر العنا�صر النقابية 

باجلي�ش متوا�صلة .
•العاهل ال�صعودي يوؤّكد لأردوغان وقوف باده مع تركيا .

•وزي��ر اخلارجي��ة الرتك��ي، "مول��ود جاوي���ش اأوغل��و يرف���ش ت�صريحات 
مفو�ش اأوروبي ب�صاأن العتقالت يف تركيا .

•"الأمم املتحدة" توؤّكد موا�صلة م�صاندتها لرتكيا اإثر حماولة النقاب .
•وزير الداخلية ال�صهيوين الأ�صبق عوزي برعام يوؤكد كانت لدى تل اأبيب 
رغب��ة يف اإجن��اح النق��اب يف تركيا، ه��و الأمل يف "ولدة �صي�ص��ي جديد" 

يف تركيا.
•اأردوغان: حمات التوقيف م�صتمرة بحق ال�صالعني يف حماولة النقاب 

الفا�صلة .

موجز امل�سهد الرتكي
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الفط��ري  التدي��ن  ظاه��رة 
بالل��ه  بالإمي��ان  املتمّثل��ة 
اأركان  عل��ى  واملحافظ��ة 
الأع��م  يف  منت�ص��رة  الإ�ص��ام 
املجتمع��ات  يف  الأغل��ب 
وم��ع  والإ�ص��امية،  العربي��ة 
ذل��ك ترتفع معدلت العنف يف 

هذه املجتمعات، ملاذا؟!!..

قطعًا لي�صت العبادة هي �صبب 
ه��ذا العن��ف، بي��د اأن ال�ص��وؤال 
ه��و: مل��اذا مل ترّو���ش العبادة 

هذا العنف؟!...

ال�صبب اأيها الف�صاء هو:
اأن العب��ادة مل تفع��ل فعلها يف 
نفو���ش النا���ش ويف �صلوكهم 
العمل��ي، ف��اآن لن��ا اأن نعل��م اأن 
الله ُيعبد بال�ص��اة وال�صوم، 
وُيعبد -كذلك- بح�صن العاقة 

مع عباد الله..

ويف احلدي��ث اأن النب��ي عليه 
ال�ص��اة وال�ص��ام، �صلى مرة 
بالنا���ش، وهو يحمل »اأمامة 
بنت زينب«، ابنة العا�ش بن 
الربي��ع، ف��اإذا �ص��جد و�صعها، 
له��ا  ق��ام حمله��ا، رعاي��ة  واإذا 

بفقد اأمها؟!!....

اإىل  ال�ص��افر  النحي��از  ه��ذا 
كحق��وق  النا���ش،  حق��وق 
الأبن��اء  وحق��وق  الوالدي��ن 
اجلن��ب  اجل��ار  وحق��وق 
وال�صاح��ب باجلن��ب وما اإىل 
ذل��ك، ه��ي حق��وق له��ا ارتباط 
وثيق بالعب��ادة، ولعل حديث 
املفل���ش يو�صح ه��ذا الرتابط 

احليوي، والذي جاء فيه:

الل��ه  الل��ه �صل��ى  ق��ال ر�ص��ول 
م��ا  »اأت��درون  و�ص��لم:  علي��ه 
املفل���ش  قال��وا:  املفل���ش؟« 
فين��ا م��ن ل درهم ل��ه ول متاع 
فق��ال:« اإن املفل���ش م��ن اأمتي 
م��ن ياأتي ي��وم القيامة ب�صاة 
و�صي��ام وزكاة، وياأت��ي وق��د 
�صتم هذا وقذف هذا واأكل مال 
ه��ذا و�ص��فك دم ه��ذا و �ص��رب 
هذا فيعطى هذا من ح�ص��ناته، 
وه��ذا من ح�ص��ناته ف��اإن فنيت 
يق�ص��ي  اأن  قب��ل  ح�ص��ناته 
م��ا علي��ه اأُخ��ذ م��ن خطاياه��م 
ط��رح يف  ث��م  علي��ه  فطرح��ت 

النار«.

العبادة والعنف؟!

الحقوقي :  صالح العبيدي

افكار

حممد اأكروح

 ل ن�ص��تطيع العي���ش ب�صام حتى 
يف بيوتن��ا، ي��ا له��ذا الزم��ن الذي 
اأ�صبحن��ا نعي���ش في��ه، ق��د اأب��دوا 
مت�ص��ائما اإىل حد كبر يف كامي، 
لكني ل اأقول �ص��يئا غر احلقيقة، 
هناك غ��زو م�ص��تمر ودائ��م لأمننا 
و�ص��امنا، من منا ي�صتطيع النوم 
يف  وخ��وف  بقل��ق  التفك��ر  دون 
الغ��د، الغ��د.. اإن��ه وح���ش خمي��ف 
الن��وم،  م��ن  ا�ص��تيقاظنا  ينتظ��ر 
يع��رف  ل  تقطيعن��ا،  يف  �ص��يتلذذ 
معنى موت الرحم��ة، لأنه ل ميلك 
ر�صا�ص��ة، فق��ط اأني��اب ل تنتهي، 
تنه���ش اللح��م وتف��رز ال��روح عن 

اجل�صد.
يف زمانن��ا غ��اب قانون ال�ص��ماء، 
بق��وة  حق��ه  رج��ل  كل  لياأخ��ذ 
�صاعديه، وبط���ش �صاحه. ن�صيت 
كلم��ة حق، وحلت عب��ارة الوجود 

الأوىل: من تهزمه متلكه.
اأيته��ا الروح املعلقة بني ال�ص��ماء 

حالن��ا  عل��ى  اأ�ص��فقي  والأر���ش، 
وان��زيل كما �ص��الف عه��دك، اأرينا 
ال�ص��ام  ليح��ل  الطاه��ر،  جانب��ك 

بيننا من جديد، لننام ب�صام.
املهزوم��ني  ال�صعف��اء،  ن��داء  اإن��ه 
لاأقوي��اء،  الذي��ن �ص��اروا عبي��دا 
ل �ص��بيل له��م غ��ر الدع��اء، لأنه��م 
يوؤمن��ون بعقي��دة "وف��وق كل ذي 
ق��وة جب��ار" يه��ز الأر���ش حت��ت 
اأق��دام الرج��ال، حت��ى ل يعتق��دوا 
اأنهم خالدين، يذكرهم باأن الب�ص��ر 
يف  �ص��ار  ث��م  �صع��ف  يف  وج��د 
ق��وة ثم حت��ول اإىل �صع��ف ليفنى 
وذكري��ات املا�صي تغ��زو حلظاته 

الأخرة.
بالق��وي  اأوؤم��ن  عقيدت��ي  يف 
الأوحد الذي خلق كل �صيء، لكني 
ل اأ�ص��لم اإل مبا �صنعته يدي بقوة 
اأوج��ده،  م��ن  اإل  يه��زه  ل  وعن��اد 
اأوؤم��ن باأين �ص��ائر اإىل �صعف بعد 
ق��وة، له��ذا اأ�ص��تغل كل حلظ��ة من 
قوت��ي ليوم �صعفي، فل��ن ينفعني 
يف الأخ��ر اإل م��ا �صنعت��ه قوتي، 

اأك��ره ا�ص��ت�صعاف الغ��ر، لأن ذلك 
ج��ن يظهر اجلان��ب ال�صعيف من 

الرجال.
ج��دوى  ح��ول  كث��را  نت�ص��اءل 
الأخ��اق؟ ول نتعل��م �ص��يئا منه��ا 
اإل ح��ني نك��ون يف حاج��ة ما�ص��ة 
اإليها. الب�صر خمدوع منذ البداية، 
لي���ش م��ن اأح��د؛ ب��ل م��ن اأنف�ص��نا، 
لأنن��ا نعتق��د دائم��ا جازم��ني ع��دم 
احتياجن��ا لغرنا، ن�صدق كل يوم 
اأنن��ا ق��ادرون عل��ى امل�ص��ي قدم��ا 
لوحدنا، ثم حني نف�ص��ل، ون�ص��قط 
يف منت�ص��ف الطري��ق، نتذك��ر اأن 
الأخ��اق مفي��دة، وم��ا وج��دت اإل 
لت�صمن و�صولنا اإىل هدف اأ�صمى 
الن�ص��ر  بلحظ��ة  ال�ص��تمتاع  م��ن 

الق�صرة.
ل��ن تدوم �ص��عادة الب�ص��ر اإل حني 
نتقا�ص��مها مع من نح��ب، لن نحيا 
يف �ص��ام اإل حني ن�ص��فق على من 
خانته نف�صه، ونعفو على من غدر 
بنا، لأننا حني نقرر النتقام يجب 
اأن نتاأك��د م��ن اأن ال�ص��رارة الأوىل 

قادرة على اإحراق اجلميع، ولول 
العفو عند املقدرة ملا و�صل الب�صر 
اإىل يومن��ا ه��ذا، والتاريخ �ص��اهد 
عل��ى حماق��ات وجن��ون بع�ش من 
امتلك��وا الق��وة، فاأهلك��وا احلرث 
ح��ني  اإل  يتوقف��وا  ومل  والن�ص��ل 

نفذت منهم اأ�صباب القوة.
اإنه زمن تعي���ش هذا الذي نعي�ش 
في��ه، �صعب ج��دا اأن ترى ال�ص��ام 
مي�صي بيننا، �صعب جدا اإغما�ش 
الغ��در  يف  التفك��ر  دون  الع��ني 
القري��ب من��ك، يف اخليان��ة الت��ي 
ارتكبها اأع��ز اأ�صدقائك، �صعب اأن 

ت�صامح واأنت قادر!.   
�ص��روق،  وج��د  م��ا  حي��ث  لك��ن؛ 
وج��د الأم��ل، وحي��ث م��ا �ص��معت 
اأذناي �صحكات الأطفال الأبرياء، 
اقرتب��ت جم��ددا م��ن ال�ص��ام، من 

الغد الذي ميحي ظلمات الليل.
ولنعلم جيدا اأن الطغاة يعي�صون 
امل��دوي،  �ص��قوطهم  ل��روا  فق��ط 
وهم مل ي�ص��توعبوا كيف �ص��قطوا 

بعد قوة!.

دمعة على جثمان الحرية

مـــــــــن وحــــــي املعــــــانـــــــاة

اأنا ال اأ كتب االأ�سعار فاالأ�سعار تكتبني ,
اأريد ال�سمت كي اأحيا, ولكن الذي األقاه ينطقني ,

وال األقى �سوى حزن, على حزن, على حزن ,
اأاأكتب اأنني حي على كفني ؟

اأاأكتب اأنني حر, وحتى احلرف ير�سف بالعبودية ؟
لقد �سيعت فاتنة, ت�سمى يف بالد العرب تخريبا ,

واإرهابا
وطعنا يف القوانني االإلهية ,

ولكن ا�سمها واهلل ... ,
لكن ا�سمها يف االأ�سل حرية

احمد مطر
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  اأك��د رئي���ش وزراء اقلي��م كرد�ص��تان، 
حكوم��ة  ان  الب��ارزاين،  نيجرف��ان 
روات��ب  بتوزي��ع   ملتزم��ة  الإقلي��م 

املدر�صني يف القليم.
خ��ال  ل��ه  كلم��ة  يف  الب��ارزاين  وق��ال 
مرا�ص��م تك��رمي الطلب��ة الوائ��ل : اإنن��ا 
املدر�ص��ني،  روات��ب  توزي��َع  نن���ش  مل 
وملتزم��ون بالتعه��دات الت��ي قطعناها 

لهم .

النف��ط  ا�ص��عار  ارتف��اع  ان  وا�ص��اف 
امل��ايل  الو�ص��ع  عل��ى  كث��رًا  يوؤث��ر  مل 
للحكوم��ة وان كرد�ص��تان ل ت�ص��تطيع 
الروات��ب  ادخ��ار  نظ��ام  مراجع��ة  
كب��رة  كمي��ة  اقرتا���ش  ب�ص��بب  الآن 
م��ن الم��وال �ص��ابقا ، م�ص��را اىل ان 
احلكومة �صتعيد النظر بنظام الدخار 

متى ما حت�صن الو�صُع املايل لاقليم.

ك�ص��ف مكتب املفت���ش الع��ام يف وزارة 
عل��ى  القب���ش  الق��اء  ع��ن   ، الداخلي��ة 
�صاب��ط اختل���ش ام��وال م��ن م�ص��رف 

حكومي.
وذكر بيان للمكتب تلقت ) دار ال�صام( 

ن�صخة منه ان"قوة امنية القت القب�ش 
عل��ى �صاب��ط برتب��ة رائ��د يف مديري��ة 
�صرطة بغداد اختل�ش 100 مليار دينار 

من احد امل�صارف احلكومية".

قال��ت وكال��ة مودي��ز للت�صني��ف الئتم��اين : اإن اتفاق قر�ش م�ص��روط بقيمة 
5.٣4 مليارات دولر مع �صندوق النقد الدويل �صيحد من ال�صعوبات املالية 

وم�صاكل ميزان املدفوعات التي يواجهها العراق.
واأ�صافت الوكالة  اأن  "التفاق اإيجابي من الناحية الئتمانية لأنه �صيح�صن 
ال�ص��يولة يف وق��ت يت�ص��م بارتف��اع املخاط��ر املالي��ة وتل��ك املتعلق��ة مبي��زان 

املدفوعات".
وق��د يتيح التف��اق الذي �صّدق علي��ه �صندوق النقد ال��دويل ح�صول العراق 
عل��ى م�ص��اعدات دولي��ة اإ�صافي��ة بقيمة 15 ملي��ار دولر على مدار ال�ص��نوات 

الث��اث املقبل��ة لدع��م القت�ص��اد الذي ت�صرر ج��راء هبوط اأ�ص��عار النفط منذ 
منت�صف عام 2014.

ويواج��ه الع��راق عج��زا يف امليزاني��ة يق��در بع�ص��رين ملي��ار دولر، ب�ص��بب 
انخفا�ش اأ�صعار النفط وتكاليف حماربة تنظيم داع�ش الإرهابي.

وُيل��زم برنامج امل�ص��اعدات الت��ي اأقرها �صندوق النقد ال��دويل بغداد باتخاذ 
تدابر ترمي اإىل تعزيز فاعلية قوانني مكافحة الف�صاد، ومنع غ�صل الأموال 

والت�صدي لتمويل الإرهاب .

ورقة نقدية الأهوار العراق
  ق��رر البن��ك املركزي العراقي اإ�صدار ورقة نقدي��ة تذكارية "تخليدا" حلدث 

ادراج اهوار العراق على لئحة الرتاث العاملي.
وق��ال البن��ك يف بي��ان ان��ه يهن��ئ ال�ص��عب العراق��ي ملنا�ص��بة اإدراج الأه��وار 
واملواق��ع الآثاري��ة �صم��ن لئحة ال��رتاث العاملي ويق��رر اإ�ص��دار ورقة نقدية 

تذكارية تخليدًا لهذا احلدث املهم عامليًا .

و�صوت��ت منظم��ة الأمم املتح��دة للرتبي��ة والعل��وم والثقاف��ة )اليون�ص��كو( 
باإجم��اع اأع�صائها على �صم الأهوار واملناطق الآثارية يف العراق اإىل لئحة 

الرتاث العاملي.
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الإنت��اج  ق��در  يبل��غ  ان  التخطي��ط،  وزارة  توقع��ت 
للمو�ص��م  ط��ن  األ��ف   2881 اىل  احلنط��ة  ملح�ص��ول 
ال�ص��توي املقب��ل 2016 بارتفاع قدرت ن�ص��بته 9% عن 
الإنتاج الفعلي للمو�صم املا�صي للمحافظات امل�صمولة 

حيث قدر 2645 األف طن.

ك�ص��فت وثيق��ة �ص��ادرة ع��ن �صن��دوق النقد ال��دويل، عن ع��زم العراق 
خف���ش الإنف��اق غ��ر النفط��ي 15 % يف موازن��ة 2016 بفع��ل ت��دين 
متو�ص��ط اأ�ص��عار النف��ط، وفيما رجح��ت انخفا�ش عج��ز املوازنة اإىل 
4.9 مليار دولر خال العام احلايل، اأكدت اأن العراق ي�صتهدف �صداد 

جميع املتاأخرات امل�صتحقة ل�صركات النفط العاملية بنهاية العام.

وزارة  م��ع  تعاقده��ا  واملع��ادن،  ال�صناع��ة  وزارة  اأعلن��ت 
الكهرباء بتجهيزها بقابلوات كهربائية بقيمة 879 مليون 
دين��ار ، مبين��ة ان �ص��ركة اور العام��ة ابرمت عق��دًا ل�صالح 
قابل��وات  لتجهيزه��ا  اجلن��وب  كهرب��اء  توزي��ع  مديري��ة 

كهربائية خمتلفة الحجام .

فيني�سيا العراق

من عنق االقتصاد

عبيدة النعيمي 

يف �ص��نوات الدرا�ص��ة، كن��ا من��ر على اأه��وار جن��وب العراق، 
وكاأنها جمرد م�ص��طحات مائية، ولعل احلديث عن امل�صحوف 
وبيوت الق�صب التي تطفوا على مياهها، كل ما يف املو�صوع، 
فيم��ا نع��دد عن ظهر قلب اأ�ص��ماء ه��ذه الأهوار م��ع اخطاء يف 
اللف��ظ ب�ص��بب �ص��ّدة اأو حرك��ة غفله��ا الكت��اب، بينم��ا ليوجد 
ت�ص��ور ل�ص��كل وطبيع��ة ه��ذه امل�ص��طحات اأو البطائ��ح ال من 
خال خميات نطلق لها العنان كل بح�ص��ب روؤاه، لأن اأكرثنا 
مل يزرها �صواء يف �صفرة مدر�صية علمية اأو �صفرات �صياحية، 
يف حني ي�صيف الأ�ص��تاذ بع�ش معلوماته املتعلقة باأ�ص��ماكها 
والطي��ور املهاج��رة اليها، وينتهي كل �ص��يء، يف وقت ي�صف 
باحثون وم�صتك�صفون اأجانب الأهوار باجلنة، لكن العراقيني 
مل يكت�ص��فوها ومل يتعرفوا على اأ�ص��رارها وجمالياتها، برغم 
عمقه��ا التاأريخي الذي ميتد اىل احلقبة ال�ص��ومرية، بح�ص��ب 
امل�ص��ادر التاأريخي��ة الت��ي اأك��دت اأن ال�ص��ومريني ا�ص��توطنوا 
اله��وار يف الأل��ف الرابع قبل املياد و هم من اقدم ال�ص��عوب 
العريق��ة الت��ي و�صع��ت لبن��ات احل�ص��ارة الأوىل يف الق�ص��م 

اجلنوبي من العراق القدمي الذي عرف بباد �صومر.
ويف خ�ص��م الكام الذي يتداوله العراقي��ون من دون تاأ�صيل 
اأو نق��ل موثق على ذم��ة " يكولون" ياأتي احلديث عن عر�ش 
اإيطايل قدم اىل العراق من دون ذكر �ص��نة اأو تاأريخ، اأو حتى 
اأ�ص��م ال�صركة والنظام الذي كان �صائدًا يف العراق، لكن ناقلها 
يقوله��ا ب��كل ثق��ة، ب�ص��اأن اإ�ص��تثمار الأه��وار لتكون فيني�ص��يا 
اأخرى، اأو تاجر بندقية، وكان ي�ص��دنا احلما���ش اىل حد �ص��تم 
الإج��راءات العقيم��ة للحكوم��ة التي حتكمها عقدة ال�ص��ركات 
الإحتكارية، واحلفاظ على الإ�صتقال الوطني وثروات الباد 
الإقت�صادي��ة، م��ن دون ان تق��دم اأي م�ص��روع بديل يحول هذه 
املنطقة اىل مرفق �ص��ياحي مهم، ميكن اأن ي�ص��كل موردًا مهمًا 

من موارد الإقت�صاد الوطني.
وخ��ال ح��رب الثمانين��ات، كان��ت الأه��وار ترف��د القطع��ات 
الع�صكرية يف قواطع العمارة والنا�صرية والب�صرة بالأ�صماك، 
فيما ت�ص��كل موارد زراعية وحيواني��ة اأخرى، قبل اأن تتحول 
اىل مراك��ز اإيواء لاإفرارية، وت�صبح منطقة حمظورة نتيجة 
املواجه��ات امل�ص��لحة، التي انتهت بتجفي��ف مياهها من خال 
تغير جمرى املياه، ما اأدى اىل نفوق كائناتها احلية اىل حد 
الإنقرا�ش وتدهور انتاجه��ا الزراعي واحليواين، وهنا برز 
تاأث��ر اآخر لهذا التجفيف عل��ى دول الإقليم املجاورة للعراق، 
حي��ث ارتفع��ت درج��ات احل��رارة ع��ن معدلته��ا، ليكت�ص��فوا 
وظيفة اأخرى لاأهوار يف تخفيف حدة احلرارة، وهذا الكام 
كان هو الآخر يتم تناقله من دون توثيق اأي�صًا، لكنه ك�صابقه 
يعد من امل�ص��لمات التي لتقبل النقا���ش اأو الف�صال، مع غياب 

القائل الأول، والقائل الأخر.
م��ا يهن��ا اأن امل��دن العائم��ة يف منطق��ة الأه��وار الت��ي �ص��كنها 
الإن�ص��ان قب��ل 5000 �ص��نة، وحتم��ل اإرثًا ح�صاريًا، و�ص��ياحة 
طبيعي��ة، اأ�صبح��ت موؤهل��ة اأك��رث م��ن ذي قب��ل لتك��ون مرك��ز 
اإ�ص��تقطاب لل�ص��ائحني والباحثني من اأنحاء العامل، ول�ص��يما 
والعل��وم  للرتبي��ة  املتح��دة  الأمم  منظم��ة  �صوت��ت  اأن  بع��د 
والثقافة )اليون�ص��كو( الأح��د املا�صي باإجم��اع اأع�صائها على 
�صمه��ا اىل جانب مناطق اآثاري��ة اأخرى يف العراق اإىل لئحة 
ال��رتاث العامل��ي، وه��ذا املنج��ز الكبر يحت��اج اىل اإج��راءات 
مكمل��ة عر �ص��ن قوانني متنح ت�ص��هيات للم�ص��تثمرين لبناء 
منتجعات �ص��ياحية فيها، وعدم الإكتفاء ب�صمانات بقاء تدفق 
املي��اه اليه��ا م��ن دون ان تك��ون هن��اك برام��ج حقيقي��ة لتكون 

فيني�صيا العراق، واأحد موارد امليزانية العامة.

موديز : قر�س �سندوق النقد للعراق يدعم ال�سيولة

البارزاين : 
ملتزمون بدفع رواتب املدر�سني

 " الهوار العراقية اجلنوبية عامل من الأ�صرار الآثاريه والبيئة املتفردة 
ال�ص��احرة احلاوية لع��امل هائل من حياة احليوان والنب��ات ، ورمبا جهل 
الكثر من العراقيني وحتى الكثر من ابناء اجلنوب اأنف�ص��هم ماحتتويه 
هذه امل�ص��طحات املائي��ة من عامل جمهول مليء بالأ�ص��رار املثرة لف�صول 
الباحث��ني، فف��ي الهوار هناك العديد من اجلزر امل�ص��ماة اأ�ص��ن، ومفردها 

)اأ�صان(.
وال�ص��ن هذه حتوي املتر واملده���ش من اثار ح�صارات عميقة يف القدم 
�ص��لفت، كم��ا هن��اك العديد العدي��د من مئات الأ�ص��ن التي حت��وي توابيت 
فخارية بداخلها هياكل عظمية ب�صريه ومقتناياتها من اواين وخم�صات 

واأ�صيائهم".
الباحث : ن�سري اجلابري

" اإن "فل�ص��فة الدول��ة بع��د ع��ام 200٣ اعتمدت توزي��ع عوائد النفط على 
املوظف��ني، حي��ث كل موظف يعيل خم�ص��ة اأفراد بهدف خل��ق رفاهية، لكن 

هذه الفل�صفة على املدى البعيد ت�صر الباد ب�صكل كبر".
م�ست�ســار رئي�س جمل�ــس الوزراء لل�ســوؤون االقت�سادية : مظهر حممد 

�سالح

" اإن الأه��وار الواقع��ة يف جن��وب الع��راق منطق��ة �ص��ياحية م��ن الدرج��ة 
الأوىل، و�ص��نتوىل عملي��ة ج��ذب امل�ص��تثمرين اإليها من خ��ال جعل املدن 
العائم��ة و�ص��ط مياه الأه��وار قبلة للعامل، واإعطاء ت�ص��هيات لا�ص��تثمار 

لبناء منتجعات �صياحية فيها".
رئي�س جلنة ال�سياحة واالآثار النيابية : النائب علي املالكي

امللخ�س االقت�سادي

حاميها حراميها
�سابط �سرطة يختل�س 100 مليار

 دينار من م�سرف حكومي
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ي��ا له��ا م��ن ليل��ة تل��ك الت��ي ق�صاه��ا الع��امل مت�ص��مرا اأم��ام 
�صا�ص��ات التلفزي��ون يتابع برتقب الأح��داث الدراماتيكية 
ملحاول��ة النق��اب الفا�ص��لة يف تركي��ا، تل��ك الليل��ة الت��ي 
جن��ى فيها الرئي���ش الرتكي رجب طي��ب اأردوغان وحزبه 
م��ا زرع��وه يف اربع��ة ع�ص��ر عام��ا، زرع��وا عدال��ة وتنمية 
اقت�صادي��ة، نظام��ا وتكاف��ا اجتماعي��ا، رحم��ة بالاج��ئ، 
تواج��ه  ال�ص��عب  م��ن  ماي��ني  فجن��وا  للمظل��وم،  وعون��ا 
دباب��ات الع�ص��كر ب�ص��دور عاري��ة، وتبط��ل النق��اب يف 
�ص��ويعات، يف م�صاهد انارت �ص��وارع انقرة وا�صطنبول، 
واأذهل��ت الع��امل با�ص��ره، فاأثلج��ت به��ا قل��وب الح��رار، 

واأماتت كمدا دعاة الفتنة الفجار.
ولأن ال�صرب��ة الت��ي ل تك�ص��ر ظه��رك تقوي��ه، فق��د خ��رج 
النق��اب الفا�ص��ل بفوائ��د جمة عل��ى تركيا، منه��ا انه بني 
ت�صام��ن ال�ص��عب الرتك��ي احل��ي م��ع قيادت��ه، وم�ص��ارعته 
للوقوف اإىل جانب هذه القيادة اىل قفزت برتكيا اأ�صواطا 
اىل الأم��ام، ونقلته��ا م��ن دول��ة متخلف��ة ت�ص��تقر�ش لك��ي 
تعي���ش اإىل دولة دائنة �صمن اأف�صل ع�ص��رين اقت�صادا يف 
الع��امل. كما بين��ت الأح��داث القيادية العالي��ة والكاريزما 
الت��ي ظه��ر  اأردوغان،ورباط��ة اجلاأ���ش  به��ا  الت��ي متي��ز 
عليها يف اأ�صعب الظروف، وقدرته على ح�ص��د اجلماهر 
بدقائ��ق، كم��ا انها اأظهرت الوع��ي املجتمعي لدى املواطن 
الرتك��ي بخط��ورة النقاب��ات وم��ا جن��ت عل��ى الباد يف 
ال�ص��ابق، ب�ص��كل جعل��ه يتحدى الأح��كام العرفي��ة وحظر 
التج��ول ال��ذي فر�صه النقابي��ون ، ليكتب بنف�ص��ه نهاية 

عهد النقابات رمبا اإىل الأبد.
حماول��ة النق��اب تلك، ك�ص��فت ب��ل وعرت الع��امل الغربي 
املتبج��ح بالدميقراطي��ة، فاملتاب��ع لأح��داث ليل��ة اجلمع��ة 
كان ي��رى تفرج��ا وا�صح��ا م��ن الإدارة الأمريكي��ة وباق��ي 
يف  مبط��ن  بر�ص��ا  مق��رتن  تف��رج  الأوربي��ة،  العوا�ص��م 
بع���ش الت�صريحات ايل ظهرت على ال�ص��نة دبلوما�ص��يني 
غربي��ني، و�صل��ت اإىل اإع��ان  الكرمل��ني اإمكاني��ة مناق�ص��ة 
منح الرئي���ش الرتكي "اللجوء ال�صيا�ص��ي"، ويا �صبحان 
الله ما ان مالت الكفة ل�صالح ال�صرعية حتى بداأت عبارات 
ال�ص��جب وال�ص��تنكار ملحاولة النقاب تت��واىل  يف نفاق 

�صيا�صي مف�صوح،
 ))ل حت�صبوه �صرا لكم بل هو خر لكم (( .

اأم��ا عاملن��ا العرب��ي امل�ص��كني فقد بين��ت حماول��ة النقاب 
الفا�ص��لة ويا لاأ�ص��ف ال�صديد التخلف الذي ل يزال يعي�ش 
في��ه، والعقلي��ات املري�ص��ة الت��ي ابتل��ى الل��ه ب��ه بادن��ا. 
وانطلق��ت  النق��اب  جن��اح  اعل��ن  العربي��ة  بادن��ا  فف��ي 
مرا�ص��م ال�ص��ماتة قب��ل ان يعل��ن املنقلب��ون انف�ص��هم ذل��ك. 
كم��ا ان  ال�ص��ذاجة ظه��رت يف التعام��ل م��ع ح��دث اقليم��ي 
ح�صا���ش بهذا احلجم، وعدم ادراك مدى خطورة ح�صول 
ا�صط��راب يف بل��د مه��م مث��ل تركي��ا، وكان بع���ش �صا�ص��ة 
العرب مل يتعظوا من الخطاء الكارثية التي جروها على 

بلدان تامروا على ا�صقاط قادتها املنتخبني.
وم��ن فوائ��د الف�ص��ل النقاب��ي ان��ه اج��اب عل��ى التغ��ر 
املفاج��ئ ال��ذي ط��را عل��ى �صيا�ص��ية تركي��ا يف ال�ص��ابيع 
الخ��رة جت��اه ع��دد م��ن امللف��ات احل�صا�ص��ة واملهمة، مما 
يعن��ي �ص��عور الق��ادة الت��راك بخط��ورة الو�ص��ع وحج��م 

املوؤامرة التي دبرت بليل.
املراق��ب لأح��داث ع�ص��ية اخلام���ش ع�ص��ر م��ن مت��وز راأى 
بو�ص��وح ان�ص��طار العامل وانق�ص��امه اىل جبهتني، الوىل 
موؤيدة للرئي���ش الرتكي رجب طيب اأردوغان، واحلكومة 
ال�ص��رعية التي يرا�صها بن علي يلدرمي..عند هوؤلء بلغت 
القل��وب احلناجر، ووجل النا���ش، حت��ى توجت دعواتهم 
بفرح��ة غام��رة.. لق��د خرجت تركي��ا بعد تل��ك الليلة اأقوى 
مم��ا قبله��ا، خ�صو�ص��ا بع��د التاح��م املجتمع��ي الكب��ر، 
وال��دور امل�ص��رف ال��ذي �ص��جلته الح��زاب املعار�صة التي 
ف�صل��ت ان تبق��ي املناف�ص��ة م��ع خ�صمه��ا ح��زب العدال��ة 

والتنمية �صريفة حت�صمها ال�صناديق، باد من ان ت�صحي 
مب�ص��ر البل��د م��ن اج��ل التخل���ش م��ن احلظ��وة الكبرة 
الت��ي يتمت��ع به��ا اأردوغامنن��ذ �ص��نوات، ب��ل ان ان�ص��طار 
اجلي���ش الرتك��ي وانحي��از العدي��د م��ن قادت��ه وجرنالته 
اىل ال�ص��رعية، اعط��ى دفعة قوي��ة ملوا�صلة امل�ص��رة التي 

انطلقت بهذا البلد منذ عام 2002. 
ام��ا الفري��ق الث��اين فق��د كان متحم�ص��ا لانق��اب مدافع��ا 
عن��ه، وكان ذل��ك نابع��ا من ا�ص��باب عديدة ، م��ن بينها تلك 
احلكم��ة الت��ي تقول: "ان انقابية احل��ي تتمنى كل بنات 
احل��ي انقابي��ات مثله��ا"، واحلدي��ث هن��ا ع��ن احلكوم��ة 
الرتك��ي  ال��دور  يف  ي��رى  واخ��ر  وان�صاره��ا،  امل�صري��ة 
املنا�ص��ر لل�ص��عب ال�ص��وري حجر عرثة يف طري��ق تثبيت 
ب�ص��ار الأ�ص��د يف حك��م �ص��وريا، وثال��ث نظ��ر للمو�ص��وع 
م��ن منظ��ار طائفي بحت دون معرف��ة اأي تفا�صيل اخرى، 
ورابع يريد زحزحة املناف�ش الرتكي ودوره املحوري يف 

املنطقةوابعاده عن حلبة ال�صباق.... الخ.
واملهزلة الكرى كانت بالتعاطي الإعامي مع ذلك احلدث 
ال�صخ��م، كان��ت الأم��اين تنق��ل على انه��ا وقائ��ع موثوقة، 
وكانت النطباعات ال�ص��خ�صية تن��زل كاأخبار عاجلة على 
�صا�ص��ات التلف��از، ام��ا و�ص��ائل التوا�ص��ل الجتماع��ي فقد 
ن��زل البع���ش اىل م�ص��توى يع��ف الل�ص��ان ع��ن ذك��ره، كل 
ذلك كان مع�ص��كر ال�ص��امتني ليا، ال�صامتني �صبحا.. "اإن 

موعدهم ال�صبح األي�ش ال�صبح بقريب".

ف�سل اخلطاب يف فوائد ف�سل االنقالب
االآراء واالفكار الواردة يف ال�سفحة تعرب عن وجهة
 نظر ا�سحابها , والمتثل راأي اجلريدة بال�سرورة

مروان البغدادي

يف هذا العامل الذي اأ�صبح قرية �صغرة؛ ان�ص��غل العراقيون ع�ص��ية النقاب الرتكي 
مب��ا ي��دور هناك م��ن اأحداث، وكالع��ادة انق�ص��موا بني موؤيدين متحم�ص��ني و�ص��امتني 
باأردوغان الذي يعترونه عدوا داعما لاإرهاب، وبني معار�صني لانقاب وم�صيدين 
بحكم��ة وقوة و�ص��عبية رئي���ش اجلمهوري��ة الرتكية، لك��ن القليل من هوؤلء ا�ص��تطاع 
النف��اذ اإىل م��ا وراء ال�ص��طور ليقراأ ملاذا ف�ص��ل النقاب، وملاذا �صم��د اأردوغان بوجهه 
رغ��م انحي��از الكث��ر م��ن القي��ادات العلي��ا للجي���ش الرتك��ي له��ذا التحرك الع�ص��كري، 
ومل��اذا خ��رج مايني الأتراك يف ال�ص��ارع رف�ص��ا ملا حدث مطالبني بعودة الع�ص��كر اإىل 
ثكانته��م؟. والواق��ع اأن اختزال املو�صوع يف �ص��عبية اأردوغان هو اأمر مناف للحقيقة 
واملو�صوعي��ة، فاأردوغ��ان ال��ذي ح��از يف النتخاب��ات الخ��رة عل��ى ن�ص��ف اأ�صوات 
الأت��راك كان ميك��ن اأن ي�ص��اند الإنق��اب علي��ه الن�ص��ف الآخ��ر املعار���ش ل��ه والذي مل 
ينتخب��ه، لك��ن م��ا حدث اأن معظ��م الأتراك عار�صوا عودة اجلي���ش اإىل واجهة امل�ص��هد 

ال�صيا�صي، مبن فيهم اأ�صد معار�صي اأردوغان ومنتقديه.
وذكري��ات ال�ص��عب الرتكي مع النقابات الع�ص��كرية مريرة و�ص��يئة، فه��ذا البلد الذي 
�صهد اأربع انقابات )كان هذا خام�صها( مل ينعم باحلرية والرفاهية القت�صادية حتت 
حك��م الع�ص��كر اأبدا، بل اإن الكثر منهم من فقد اأب��اه اأو اأخاه اأو اأحد اقاربه اأو معارفه 
يف النقابات ال�ص��ابقة، فالتاريخ القريب لرتكيا يحكي لنا عن انقاب 1980 والذي 
كان الأعن��ف والأك��رث كارثي��ة، وكي��ف مت تعقب ملي��ون و68٣ األف �ص��خ�ش، وحوكم 
2٣0 األ��ف �ص��خ�ش، وط��رد ٣0 األ��ف �ص��خ�ش م��ن العمل، و�ص��حبت اجلن�ص��ية من 14 

األ��ف �ص��خ�ش، وكيف خلف النقاب ٣0 األف لجئ �صيا�ص��ي، واإغ��اق 2٣ األفًا و677 
جمعية!!.

الأم��ر بب�ص��اطة اأن الأت��راك ل يري��دون ع��ودة ه��ذه الذكري��ات املوؤمل��ة، بالإ�صاف��ة اإىل 
ال�ص��عبية الكب��رة الت��ي يحظ��ى به��ا رئي���ش اجلهوري��ة رجب طي��ب اأردوغ��ان والذي 
ا�ص��تطاع حتقيق اإجنازات قيا�ص��ية يف وقت �ص��ريع يف بلد كان يعد من اأ�ص��واأ الدول 
عل��ى م�ص��توى املنطق��ة، فقب��ل اأق��ل م��ن ع�ص��رين عاما كان��ت تركي��ا تع��اين النقابات 
ع�صكرية والفقر والبنى التحتية املتهرئة، بالإ�صافة اإىل حرب اأهلية مع الأكراد وبني 
الي�ص��اريني والقومي��ني، وهيمن��ة الع�صاب��ات امل�ص��لحة وت�صفية احل�ص��ابات الدموية 
يف ال�ص��وارع، وحت��ى امل��اء ال�صالح لل�ص��رب مل يكن متوفرا يف اإ�ص��طنبول التي كانت 
مليئة بامل�ص��اكن الع�ص��وائية ومقالع النفايات، لكنهم ا�صتطاعوا جتاوز كل ذلك عندما 
اأح�ص��نوا اختيار من ميثلهم، وانحازوا اإىل خيار الدولة مقابل الفو�صى، وجتاوزوا 
خافاته��م الداخلي��ة ل�صالح بن��اء نظام متما�ص��ك �صيا�ص��يا ومزده��ر اإقت�صاديا، فكيف 
ميكنن��ا اأن نفع��ل ذل��ك ومع��اول اله��دم تعم��ل يف كل م��كان؟ ولدين��ا اآلف )اخلط��وط 

احلمراء( وجماعة )تاج را�صك( واأخواتها؟!!.
دعون��ا نع��ود مل�صائبن��ا وكوارثن��ا، بعي��دا ع��ن املا�صو�ص��يني الذي��ن يتل��ذذون باإهان��ة 
اأنف�ص��هم والنتقا���ش منه��ا، ومتجي��د الآخري��ن ورفعه��م اإىل م�صاف املائكة و�ص��عب 
الل��ه املختار، فل�ص��نا الأ�ص��واأ على م��ر التاريخ، لكننا م�صابون ب�ص��لل كبر وغياب عن 
الوعي، ت�صببت فيه قوى حملية واإقليمية ودولية، وما مل يلفظ العراقيون ل�صو�صهم 
وقتلتهم ويقبلون على بناء دولتهم وجمتمعهم وتنميته بعيدا عن الثارات والأحقاد؛ 

فاإن احلال �صيبقى على ما هو عليه، مهما حاول البع�ش اأن يخدعهم بخاف ذلك.

دليلك الناجح الإ�سقاط االنقالبات الع�سكرية!

عدنان العامر

بع��د ف�ص��ل ث��ورة ال�ص��واف يف املو�ص��ل 
قا�ص��م  الك��رمي  عب��د  حكوم��ة  قام��ت 
 )100( فاعتقل��ت  ح��دث  م��ا  با�ص��تغال 
ال��ف معتقل ثم قام��ت بتوزيعهم ونفيهم 
)النوعي��ة(  كان��ت  كم��ا  الع��راق،  داخ��ل 
بالن�ص��بة  غريب��ة،  درج��ة  اىل  خمتلط��ة 
ملدينة �صامراء، فقد كنت مديرًا للثانوية 
املتو�ص��طة  يف  طال��ب  املعتقل��ني  وم��ن 
ومعلم��ني يف البتدائي��ة وحمامي نقلنا 
من �ص��امراء اىل مركز �صرطة )ال�صراي( 
ويف الطري��ق حدثتن��ا ال�ص��رطة بان��ه ل 
ال�ص��رطة،  عن��ا  و�ص��تدافع  علين��ا  خط��ر 
وجدن��ا  للمرك��ز  و�صولن��ا  عن��د  ولك��ن 
نبهتن��ا  وهن��ا  بانتظارن��ا،  ال�ص��يوعيني 
ال�ص��رطة للخطر وقالوا �صتقف ال�صيارة 
واملطل��وب القف��ز منه��ا ودخ��ول املرك��ز 
دون اي تاأخ��ر لوج��ود اخلطر، وجدنا 
قاع��ة كب��رة لكنه��ا مزدحم��ة ج��دًا ويف 
زاوي��ة يوج��د )�ص��اب ل يتكل��م( وكان��ه 
اخر���ش، �ص��األنا من ه��ذا قال��وا )�صدام( 
ل  لكن��ه  ل  قال��وا:  اخر���ش  اه��و  �ص��األنا 
يح��ب التكل��م، وهو متهم بقت��ل ابن عمه 
واجهتن��ا  �ص��يوعي  وه��و  )�ص��عدون( 

م�صكلة النوم والزدحام يف بغداد.
يف الك��وت كان��ت �ص��يارة كب��رة حتم��ل 
ا�ص��اتذة جامعة بغداد وكان ال�ص��يوعني 
ق��د اع��دوا له��م ا�ص��تقبال حمرتم��ا جدا( 
م��ا  واخ��ذوا  للحمام��ات  ذهب��وا  حي��ث 
فيه��ا فلم��ا توقف��ت ال�ص��يارة وقبل نزول 
ال�ص��اتذة ومنه��م )د. م�صطف��ى �ص��اكر( 
بف�ص��ات  بر�ص��هم  ال�ص��يوعيني  فق��ام 
يحتف��ظ  م�صطف��ى  د.  وكان  احلمام��ات 

مباب�صه وعليها هذه الف�صات.
ان ا�صاتذة اجلامعات وكافة املعتقلني مل 
تن�صب لهم تهمة ول جرى معهم حتقيق، 
وحف��ل ال�ص��تقبال كان �ص��يئا مل يعرف��ه 
التاري��خ وق��د كتب��ت ذل��ك يف )مذكرات( 
ال�صفح��ة )115( وت�ص��اءلت ع��ن )حزب 
�صيا�ص��ي تقدمي جدا ي�صتقبل متهمني مل 
يحق��ق معه��م اح��د، ومل توجه له��م تهمة 
معين��ة اخ��ذوا م��ن كلياته��م وج��رى لهم 
اعظ��م حفل ا�ص��تقبال عرف��ه العامل، وهد 
داخل ال�ص��يارة، ويعج��زون عن احلركة 
والدف��اع عن انف�ص��هم وطرحت ت�ص��اوؤل 
�ص��اذجا: )ايهم��ا او�ص��خ واق��ذر، حي��اة 
احلمام��ات ام من يحمله��ا ويرميها على 
ا�صاتذة حمرتمني، يف �صيارة ل ميلكون 

و�صيلة للدفاع عن انف�صهم(؟؟
وتذك��رت م��ا فعل��ه )�ص��تالني( م��ع نهاي��ة 
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة، فقد ام��ر بقفل 
مع�ص��كرات العتق��ال وترك م��ن فيها با 
حط��ام ول م��اء فا�صط��ر امل�ص��اكني اىل 
)حل���ش ابوال بع�صهم( ث��م ماتوا جوعًا 

وعط�صًا...
ال�ص��يوعيون  يتذك��ر  والي��وم 
الدميقراطية، ويتحالفون مع المريكان 
النتخاب��ات  يف  احلك��م  ي�ص��لموا  ك��ي 
لحتف��الت  يع��دون  ولعله��م  القادم��ة، 

جديدة مل يعرفها العلم بعد ..!!

ا�ستقباالت مل يعرفها التاريخ

ا.د نعمان عبد الرزاق السامرائي

قراءات 
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يغوص الصحفي األميركي فريد كابالن في 
كتابه حول التاريخ السري للحرب اإللكترونية 

في نشوء وتطور البنية التحتية لهذا النوع من 
الحروب والجانب الخفي الستخداماتها والذي 

غالبا ما يتخطى حدود القانون. 
ويتضمن الكتاب مقابالت مع 100 شخصية من 

ضمنهم وزراء وجنراالت ومسؤولون ومحللون 
في وكالة األمن القومي األميركية التي 

تعتبر من أهم وكاالت التجسس في الواليات 
المتحدة، والتي أثارت نشاطاتها التجسسية 
الكثير من الجدل حول قانونيتها. كما تعتبر 

هذه المؤسسة من أكثر المؤسسات االستخبارية 
غموضا وانغالقا، ومنها استقى الكاتب عنوان 

كتابه "المنطقة المخفية". 
ومن المعروف أن هذا النوع من الحروب يعتبر 

حديثا في العلوم العسكرية، ورغم أنه يقع 
ضمن اختصاص الجهات العسكرية للدول، فإنه 
ال يستخدم أسلحة الحرب التقليدية المعروفة 

بشكل مباشر، بل تكمن أهميته في قيمة 
المعلومات التي تأتي عن طريقه، والتي تعتبر 

العين التي ترى وتوجه األسلحة في ساحة 
المعركة. 

م��ن جه��ة اأخ��رى، ميك��ن اأن ت�ص��ن احل��رب الإلكرتوني��ة هجمات مبا�ص��رة 
با�ص��تخدام اأدواته��ا اخلا�ص��ة الت��ي تلغ��ي احل��دود وامل�ص��افات. ورغم اأن 
اأ�صلحة اأخرى مثل ال�صواريخ العابرة للقارات قد �صبق واألغت امل�صافات، 
فاإن ما مييز احلرب الإلكرتونية هو �ص��هولة �ص��نها، حيث ل يتطلب الأمر 
�ص��وى غرف��ة فيه��ا ع��دد م��ن احلا�ص��بات الإلكرتونية وع��دد من امل�ص��غلني 

الكفوئني يف هذا املجال. 
وير�صد الكتاب حادثة وقعت عام 198٣ ويعترها نقطة فا�صلة يف تطور 
تر�ص��انة الولي��ات املتح��دة للحرب الإلكرتونية التي ا�ص��تخدمتها ب�ص��كل 
فاعل يف حرب اخلليج عام 1991 ثم يف �صربيا يف اأوا�صط الت�صعينيات 

وقبل ذلك �صد الحتاد ال�صوفياتي ال�صابق يف �صنني احلرب الباردة. 
وتتلخ���ش احلادث��ة يف اأن الرئي���ش الأمركي الراح��ل رونالد ريغان كان 
ي�ص��اهد فيل��م اخلي��ال العلم��ي "األعاب احل��رب" عام 198٣، وا�ص��تعر�ش 
الفيل��م ق�ص��ة فت��ى يخ��رتق منظوم��ة اأح��د املوؤ�ص�ص��ات الع�ص��كرية الأمنية 
ب��دون اأن يعل��م، وكاد الفتى اأن ي�ص��عل حربا عاملية ثالث��ة بدون اأن يدري، 

الأمر الذي اأقلق ريغان. 
ا�ص��تدعى ريغ��ان يف الأي��ام التالي��ة كب��ار م�ص��اعديه وجرنالت اجلي���ش، 
و�ص��األهم ب�ص��كل مبا�ص��ر "هل ميكن اأن يح��دث ذلك فعا؟" يف اإ�ص��ارة اإىل 
ق�ص��ة الفت��ى يف فيلم "األعاب احل��رب". وبعد اأيام جاء اجلواب مبا�ص��را 

و�صاعقا لريغان حيث قيل له "اإن الأمر اأخطر من ذلك بكثر". 
نتج عن النقا���ش بني ريغان وكبار م�ص��وؤويل الأمن واجلي���ش زوبعة من 
ور���ش العمل والدرا�صات والتحقيقات انبثقت عنها مذكرة الأمن القومي 
رق��م 145 يف 17 �ص��بتمر/اأيلول عام 1984 وحملت عنوان "ال�صيا�ص��ة 

القومية لأمن الت�صالت واأنظمة املعلومات الأوتوماتيكية".
"م��ن املع��روف اأن ه��ذا الن��وع م��ن احل��روب يعت��ر حديث��ا يف العل��وم 
الع�ص��كرية، ورغ��م اأن��ه يقع �صمن اخت�صا���ش اجلهات الع�ص��كرية للدول، 
فاإن��ه ل ي�ص��تخدم اأ�ص��لحة احل��رب التقليدي��ة املعروفة ب�ص��كل مبا�ص��ر، بل 

تكمن اأهميته يف قيمة املعلومات التي تاأتي عن طريقه"
وي�ص��ف الكت��اب الوثيق��ة باأنه��ا "بعي��دة النظ��ر"، فقد كانت احلوا�ص��يب 
املحمول��ة حم��دودة النت�ص��ار للغاي��ة، وخدم��ة النرتن��ت مل تك��ن متاح��ة 
للجمه��ور بع��د، اإل اأن املذك��رة ذك��رت حتدي��دا خماط��ر ا�ص��تخدام اأجه��زة 
احلا�ص��وب واإمكاني��ة اخرتاقه��ا و�ص��رقة املعلوم��ات منها من قب��ل اأجهزة 

ا�صتخبارات مناف�صة اأو منظمات "اإرهابية". 
واعتر الكتاب الوثيقة بذرة ملا اأ�صبح ما يعرف فيما بعد با�ص��م "احلرب 
الإلكرتوني��ة"، والت��ي كان��ت نقط��ة حت��ول يف طبيع��ة مهام وكال��ة الأمن 
القوم��ي الت��ي ومنذ تاأ�صي�ص��ها ترك��زت مهامها على اعرتا���ش الت�صالت 
الت��ي تق��وم بها الدول واملنظمات غر الأمركي��ة، اإل اأن املذكرة رقم 145 

اأ�صافت لعمل الوكالة مهمة تاأمني الأنظمة الإلكرتونية الأمركية. 

اأث��ارت املهم��ة اجلدي��دة للوكال��ة اعرتا�ص��ات داخ��ل الأجهزة الت�ص��ريعية 
الأمركي��ة، حي��ث اإن الوكال��ة كان��ت تعم��ل بعي��دا ع��ن الأمركي��ني وغ��ر 
دع��اة  واأراد  ات�صالته��م،  اعرتا���ش  اأو  عليه��م  التج�ص���ش  له��ا  م�ص��موح 
احلري��ات املدني��ة الرتكيز على اأن اخلط الفا�صل بني عدم التج�ص���ش على 

الأمركيني وتاأمني منظوماتهم الإلكرتونية هو خط وا�صح للوكالة. 
اأث��رت الق�صي��ة بعد ذلك يف عهد الرئي���ش ال�ص��ابق بيل كلينت��ون، اإل اأنها 
مل حتت��ل حي��زا كب��را حتى ج��اءت هجم��ات �ص��بتمر/اأيلول ع��ام 2001 
واحل��رب الأمركي��ة على اأفغان�ص��تان ثم العراق. كان��ت الوليات املتحدة 
منغم�ص��ة يف ح��روب تقليدي��ة ت�ص��تخدم فيها كاف��ة اأنواع الأ�ص��لحة وكان 

اجلنود الأمركيون ي�صقطون قتلى كل يوم.
ويف خ�ص��م تل��ك الظروف، كانت احل��رب الإلكرتونية يف ذي��ل اهتمامات 
الأمركي��ني، ولكنه��ا يف الوق��ت ذات��ه كان��ت عل��ى راأ���ش اأولوي��ات اإدارة 
الرئي�ش الأمركي ال�صابق جورج بو�ش، حيث كان العمل على هذا النوع 
من احلروب يجري على قدم و�صاق خلف اأبواب مغلقة، وداأبت املوؤ�ص�صة 
الع�صكرية الأمركية على و�صعه يف خدمة اأهداف املعارك التقليدية على 

الأر�ش. 
اإل اأن ه��ذا ال�ص��يناريو مل تنفرد به الوليات املتح��دة، ومل يكن من املمكن 
اأن حتتك��ره لنف�ص��ها، فمع انت�ص��ار الإنرتن��ت يف العامل، اأ�صبح �ص��يناريو 
تكام��ل احلرب الإلكرتونية مع احلرب التقليدية معمول به يف دول حول 

العامل، بع�ش منها ت�صنف �صمن اأ�صدقاء الوليات املتحدة.
"النقل��ة الك��رى يف عامل احل��رب الإلكرتونية يف اأم��ركا حدثت يف عهد  
اأوبام��ا، حيث ت�صاعفت امليزانية املر�ص��ودة ثاثة مرات تقريبا، من 2.7 
مليار دولر اإىل �صبعة مليارات دولر، وا�صتحدث وزير الدفاع الأمركي 
لقي��ادة احل��رب  ال�ص��ابق روب��رت غيت���ش وح��دة متخ�ص�ص��ة ومكر�ص��ة 

الإلكرتونية"
وهك��ذا ب��رزت احل��رب الإلكرتونية كعامل ق��وة و�صع��ف يف وقت واحد، 
اأداة جت�ص���ش و�ص��اح حرب يف وقت واحد، عامل �صغط ميكن للوليات 
املتح��دة اأن ت�ص��تخدمه �ص��د اأعدائه��ا، وميك��ن لأعدائه��ا اأن ي�ص��تخدموه 

�صدها يف الوقت ذاته. 
ويو�ص��ح الكت��اب اأن النقل��ة الك��رى يف ع��امل احل��رب الإلكرتوني��ة يف 
الولي��ات حدث��ت يف عهد الرئي���ش احلايل باراك اأوبام��ا، حيث ت�صاعفت 
امليزاني��ة املر�ص��ودة ثاثة م��رات تقريبا، من 2.7 مليار دولر اإىل �ص��بعة 
مليارات دولر، وا�صتحدث وزير الدفاع الأمركي ال�صابق روبرت غيت�ش 

وحدة متخ�ص�صة ومكر�صة لقيادة احلرب الإلكرتونية. 
اأما امل�ص��تخدمون من قبل اجلي���ش الأمركي يف ه��ذا املجال فقد ت�صاعف 
عدده��م اأي�ص��ا م��ن 900 اإىل اأربع��ة اآلف �ص��خ�ش، ومن املتوق��ع اأن ي�صل 
عددهم اإىل �صتة ع�صر األفا مع نهاية العقد احلايل. ومرة اأخرى، ل يقت�صر 
ه��ذا التو�ص��ع عل��ى الولي��ات املتحدة، فق��د و�صل ع��دد ال��دول التي حذت 

حذوها ع�صرين دولة. 
وي�ص��ر الكت��اب اإىل تعتيم حمكم على الهجم��ات الإلكرتونية التي تنفذها 
الولي��ات املتح��دة وبع���ش حلفائها من ال��دول الغربية عل��ى دول اأخرى، 
بينم��ا يف املقابل انت�ص��رت اأخبار �ص��به مف�صلة عن هجم��ات تتهم بها دول 
اأخ��رى مث��ل اإيران ورو�ص��يا وال�صني، والت��ي مل تقت�صر على املوؤ�ص�ص��ات 

الع�صكرية الأمركية بل تعدتها اإىل موؤ�ص�صات جتارية وحكومية. 
ويخ�ص���ش الكت��اب حيزا وا�ص��عا لبداي��ات اإرها�صات الأم��ن املعلوماتي، 
يف بداي��ة الن�ص��ف الث��اين من الق��رن الع�ص��رين، ومراحل تط��ور تقنيات 
احلا�ص��وب واأم��ن املعلوم��ات، ويتح��دث يف ه��ذا املج��ال اإىل خمت�ص��ني 

و�صخ�صيات عملت فعا يف تطوير هذا املجال منذ بداياته.

امل�سدر : اجلزيرة

االآراء واالفكار الواردة يف ال�سفحة تعرب عن وجهة
 نظر ا�سحابها , والمتثل راأي اجلريدة بال�سرورة

افتتحه��ا مو�ص��ي ب��ن ن�ص��ر يف 94 
ه��� / 71٣ م ، واتخذه��ا اأبن��ه عب��د 
العزي��ز عا�صم��ة لاأندل���ش ، وتعتر 

من قواعدها الكرى .

وفيها قامت مملكة بني عّباد ، وجعل 
منه��ا يف �ص��نة 558 ه��� / 116٣ م 
اأب��و يعق��وب يو�ص��ف عا�صم��ة ثانية 
للدول��ة املوحدية ، وتظل كذلك حتى 
خاف��ة اأب��ي يو�ص��ف يعق��وب امللقب 
باملن�ص��ور ثال��ث خلف��اء املوحدين ، 
ويف عه��ده مت��ت اإن�ص��اءات كث��رة ، 
كان منه��ا ال�صومع��ة ) اأو املئذن��ة ( 
 La الت��ي تع��رف الآن ب� ) اخلرالدا

. ) Giralda

ويف �صنة 646 ه� / 1148 م �صقطت 
اإ�ص��بيلية بي��د مل��ك ق�ص��تالة ، اأي بعد 

�صقوط قرطبة بثاث ع�صرة �صنة .
وكانت يف املدينة اآثار كثرة ، لكنها 
�ص��وه  كم��ا  �ص��وهت  اأو  هدم��ت  اإم��ا 
م�صجد قرطبة من قبل ، ومل يبق من 
ماآثر اإ�صبيلية غر املئذنة التي بناها 
املن�صور املوحدي ، ويبلغ ارتفاعها 

الآن اأقل بقليل من مئة مرت .

ويف �صنة 1402 م بداأ باإن�صاء كني�صة 
وبق��ي   ، م�ص��جدها  ف��وق  اإ�ص��بيلية 
اأي�صًا م��ن الآثار الإ�ص��امية ق�صرها 
الإ�ص��بانية  باللغ��ة  يع��رف  ال��ذي 
بنف���ش ال�ص��م Alcazar  ، ويق��ع 
عل��ى مقرب��ة م��ن الكني�ص��ة العظم��ى 
اأي��ام الفت��ح  ، ويرج��ع تاريخ��ه اإىل 
مب��داأ  يف  وكان   ، الأول  الإ�ص��امي 
اأم��ره بيت��ًا �صغ��رًا اأقام فيه مو�ص��ى 
بن ن�صر ، ثم اأقام فيه ولة اإ�صبيلية 
بعد ذلك فجددوه ، وو�ص��عوه ، وفيه 
اأي��ام بن��و عب��اد واهت��م ب��ه املعتم��د 
وتاأن��ق يف زينت��ه واأثاث��ه ، و�ص��ّماه 
) املب��ارك ( ، وورث��ه املوح��دون ، ثم 
امل�ص��يحيون بعد ذل��ك ، فاأجروا عليه 

بع�ش التغيرات .

ويتك��ون الق�ص��ر من طابق��ني ، وهو 
يعر تعب��رًا جيدًا ع��ن روعة الآثار 
الإ�ص��امية والفن املعماري عندهم ، 
والطابق الأول منه يبدو يف معظمه 
اأندل�ص��ي الأ�صل ، اأما الطابق الثاين 
في��كاد يكون كله قد مت اأيام الإ�ص��بان 
، تقلي��دًا للف��ن الأندل�ص��ي ، ُبني على 
يف  بق��وا  الذي��ن  امل�ص��لمني  اأي��دي 
 ، �ص��قوطها  بع��د  وغره��ا  اإ�ص��بيلية 

وهوؤلء ي�صمون ب� ) املدجنني ( .

من مدن االأندل�س
 .. اإ�سبيلية

ا.د عبد الرحمن علي الحجي

أندلسيات التاريخ ال�سري للحرب االإلكرتونية قراءة يف كتاب
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الغرب العادل 
والغرب الظامل

الشهيد الدكتور
 خالد الفهداوي

من تراث الشهداء

ينطلق حتدي��د الفهم يف هذه الق�صية 
َل   }  : تع��اىل  قول��ه  م��ن  اخلط��رة 
َيْنَهاُك��ُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن مَلْ ُيَقاِتلُوُكْم يِف 
ْن  ي��ِن َومَلْ ُيْخِرُجوُك��ْم ِم��ْن ِدَياِرُكْم اأَ الدِّ
ُطوا اإَِلْيِهْم اإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ  َتَرُّوُهْم َوُتْق�صِ

ِطنَي } املمتحنة 8 . امْلُْق�صِ

وم��ن قول الر�ص��ول حممد �صل��ى الله 
ال�صحاب��ة  اأم��ر  عندم��ا  و�ص��لم  علي��ه 
بالهج��رة اإىل احلب�ص��ة ، قائ��ًا : ) ل��و 
خرجت��م اإىل اأر�ش احلب�ص��ة ، فاإن بها 
مل��كًا ل ُيظلم عنده اأح��د ، وهي اأر�ش 
�صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجًا مما 

اأنتم فيه ( .

اإن النظرة القائلة باأن كل غر امل�صلمني 
ين�صبون يف مع�صكر واحد هي نظرة 
خاطئ��ة ، وغر �ص��رعية لاأدلة اأعاه ، 
ف�صًا عن مفاهيم التحالف واملرحلية 
، ه��ذا ف�صًا عن جتمي��ع القوى كلها ، 
وا�ص��تنفارها �ص��د الإ�ص��ام اإذا قام به 
اخل�صوم ميكن اأن يقبل بو�صفه �صّنة 

كونية من �صنن التدافع .

ب�ص��بب  التجمي��ع  ه��ذا  كان  اإذا  اأم��ا 
ب�صاطة تفكر بع�ش العاملني لاإ�صام 
، وبع���ش الذي��ن ت�ص��دروا عل��ى وفق 
عوامل معروفة ، فان هذا مما ل ميكن 
قبوله يف املنهج ال�صيا�صي الإ�صامي ، 

وِحمل ل يتحمل كاهل امل�صلمني .

ق��ال ابن تيمي��ة رحمه الله يف ر�ص��الة 
القت��ال : ) واإم��ا الن�ص��ارى فل��م يقاتل 
اأح��دًا منه��م حت��ى اأر�ص��ل ر�ص��له بع��د 
املل��وك  جمي��ع  اإىل  احلديبي��ة  �صل��ح 
يدعوه��م اإىل الإ�ص��ام ، فاأر�ص��ل اإىل 
قي�صر ، واإىل ك�صرى ، واإىل املقوق�ش 
، والنجا�صي ، وملوك العرب بال�صرق 
م��ن  الإ�ص��ام  يف  فدخ��ل   ، وال�ص��ام 

الن�صارى وغرهم ( .

وج��اء يف املغن��ي لبن قدام��ة : ) واإذا 
عق��د الإم��ام الذمة فعلي��ه حمايتهم من 
امل�صلمني ، واأهل احلرب ، واأهل الذمة 

، لأنه التزم بالعهد حفظهم ( .

اإن الفقه ال�صيا�ص��ي الإ�ص��امي يعتمد 
�صيا�ص��ة الفرز ، والتمايز ، ويناأى عن 
�صيا�ص��ة التعمي��م ، فلي���ش اخل�ص��وم 
كله��م �ص��واء ، فمنه��م الع��ادل ، ومنهم 

الظامل ، كل بح�صب عمله وموقفه .

 دار ال�سالم / متابعة

تامي��ز  اأجنلو���ش  لو���ش  �صحيف��ة  روت 
الأمركي��ة، معان��اة بع���ش الأطب��اء املتطوع��ني 
العامل��ني يف مدين��ة حل��ب، الت��ي تعر�صت على 
مدار الأيام الأخ��رة حلملة ق�صف جوي عنيفة 
الدكت��ور  و�صفه��ا  كم��ا  »جحي��م«،  اإىل  حولته��ا 
�ص��امر العطار جراح العظام الأمركي املتطوع 

مل�صاعدة �صكان املدينة.
واأ�صاف��ت ال�صحيف��ة: اإن العطار م��ع متطوعني 
اآخري��ن هم��ا الطبي��ب زاه��ر �ص��هلول اأخ�صائ��ي 
وكامه��ا  كاهل��ر،  ج��ون  والدكت��ور  الرعاي��ة، 
اأمركي��ان اأي�ص��ا، ع��روا م��ن تركي��ا اإىل داخل 
مدين��ة حلب لتق��دمي الإم��دادات الطبية والعمل 
اإىل جان��ب اأطباء اآخرين يف �ص��بع م�صت�ص��فيات 
الأمرك��ي  الطب��ي  »املجتم��ع  منظم��ة  تدعمه��ا 

ال�صوري«.
واأ�صاف��ت اأن كاهل��ر و�ص��هلول غ��ادرا حلب قبل 
اإىل  امل��وؤدي  اإغ��اق الطري��ق  اأي��ام، خوف��ا م��ن 

املدين��ة،  داخ��ل  حما�صري��ن  وبقائه��م  تركي��ا، 
امل�ص��مى  الطري��ق  تعر���ش  م��ا  �ص��رعان  لك��ن 

»الكا�ص��تيلو« اإىل تهديد جديد.
فق��د بداأت قوات النظام ال�ص��وري املدعومة من 
رو�صيا هجوما كبرا بالقرب من حلب، وتقدمت 
حلوايل ٣00 مرت من طريق الكا�ص��تيلو، ورغم 
اأن ق��وات املعار�صة ال�ص��ورية ا�ص��تعادت بع�ش 
الأر�ش التي خ�ص��رتها، فاإن قوات ب�ص��ار الأ�صد 
والطائ��رات الرو�ص��ية اأطلق��ت م��ا يق��ارب 100 

�صاورخ وا�ص��تعادت تلك الأر�ش.
م��ع ه��ذه الظ��روف، ق��ال الأطب��اء: اإن اجلرحى 
ل ميك��ن اإنقاذه��م، ول ميكن حت��ى دفن املوتى، 
 ، الرئي�ص��ي  للطري��ق  الو�ص��ول  ميك��ن  ل  لأن��ه 
وي��روي الأطب��اء املحا�ص��رون يف حل��ب، كي��ف 
اأن �صواري��خ الطائ��رات على مناط��ق املعار�صة 

تهز امل�صت�ص��فيات وترج النوافذ اأثناء عملهم.

معاناة اأطباء حلب عر�س م�ســتمرة حتت الق�سف

 دار ال�سالم / متابعة

قالت �صحيفة »نيويورك تاميز« الأمركية اإن نحو 500 �صخ�ش معظمهم من 
النا�ص��طني واملحام��ني وال�صحافي��ني ومن بينهم ليلي��ان داود مت ترحيلهم اأو 
منعهم من ال�ص��فر اأو احتجازهم ب�ص��كل موؤقت يف املطارات امل�صرية منذ عام 

201٣، وفقا جلماعة »دفرت اأحوال« احلقوقية التي تراقب هذه احلوادث. 
واأ�صاف��ت ال�صحيفة، يف تقرير له��ا، اإن معار�صني م�صريني اآخرين تعر�صوا 
ملعاملة اأ�صواأ بكثر، مع ارتفاع حاد يف عمليات العتقال والتعذيب والختفاء 
الق�صري خال العام املا�صي، وفقا جلماعات حقوق الإن�صان. ويقول ن�صطاء 
اإن عملي��ات الرتحي��ل واملن��ع م��ن ال�ص��فر اأ�صبح��ت مقيا�ص��ا لت�صمي��م النظام 

امل�صري على خنق هوؤلء املعار�صني الذين لي�صوا يف ال�صجن.
واأ�ص��ارت ال�صحيف��ة اإىل اأن كثرين يكت�ص��فون عادة اأنهم منع��وا من مغادرة 

م�صر عندما يح�صرون اإىل املطار القاهرة على منت رحلة دولية. 
ونقل��ت ال�صحيفة عن حممد لطفي، املدي��ر التنفيذي للجنة امل�صرية للحقوق 
واحلري��ات، وه��ي جماعة حقوقية مقره��ا القاهرة، قوله: »املط��ار هو املكان 

الذي ميكن فيه معرفة ما الذي تخطط له ال�صلطات امل�صرية«. 
رغ��م اأن القان��ون امل�ص��ري ين���ش عل��ى اأن هناك حاج��ة اإىل اأم��ر ق�صائي ملنع 
مواطن من مغادرة الباد، يقول كثرون اإنهم مل يواجهوا اأي �ص��يء من هذا 

القبيل. 
ونقل��ت ال�صحيفة ع��ن ال�صحايف والكاتب املخ�صرم فهمي هويدي الذي منع 
من ركوب الطائرة املتجهة اإىل اإ�ص��بانيا العام املا�صي قوله: »الهدف من ذلك 
هو الإذلل. النا�ش ظلوا يحدقون وموظفي املطار الآخرين الذين ل يفهمون 

ما يحدث، جاوؤوا و�صاألوا ملاذا تقف هنا«.
وق��ال اإن القيود على ال�ص��فر ت�ص��لط اأي�صا ال�صوء عل��ى الختاف الكبر بني 
ا�ص��تبداد ال�صي�ص��ي ومب��ارك، فف��ي ح��ني اأن مبارك �ص��مح لبع���ش املعار�صني 
مب�ص��احة عامة لنتقاد حكمه، يعتقد ال�صي�ص��ي وموظف��وه اأن تقدمي تنازلت 

�صغرة للمعار�صني ميكن اأن تكون خطاأ فادحا.

 دار ال�سالم / متابعة

ن�ص��رت �صحيفة "الغاردي��ان" مقال للكاتب جوناث��ون فرياند، يقول 
في��ه اإنه بالإ�صاف��ة اإىل عدم الأمانة، والعن�صري��ة الوا�صحة، والتمييز 
�ص��د الن�ص��اء، التي ميزت حملة دونالد ترام��ب، فاإنه ميكن الآن اإ�صافة 
طبقة خمزية جديدة، األ وهي: ال�صتغال الدائم لاآلم احلقيقية التي 

حتطم القلوب.
احل��زب  ملوؤمت��ر  الأول  الي��وم  تخ�صي���ش  "مت  اإن��ه  الكات��ب  ويق��ول 
اجلمهوري يف كليفاند ملو�صوع ب�صيط، وهو: جعل اأمريكا اآمنة مرة 
اأخ��رى، لك��ن مل تط��رح الفكرة ع��ن طريق اقرتاح قوان��ني جديدة اأو ما 
�ص��ابه ذل��ك، بل ع��ن طريق موكب م��ن عائات جنود قتل��وا، اأو �صحايا 
جرائم على مدى ال�ص��نوات الثماين املا�صي��ة، وتوجيه اللوم لهياري 

كلنتون وباراك اأوباما ملوتهم".
وي�ص��ر فريان��د اإىل اأن اثنت��ني م��ن الأمهات واأبا و�صف��وا كيف فقدوا 
قانوني��ني"،  غ��ر  "غرب��اء  باأنه��م  و�صفوه��م  قتل��ة  ب�ص��بب  اأولده��م 
وخنقته��م الع��رة عن��د حديثهم عن خ�ص��ارتهم لأبنائهم، ولم��وا اإدارة 

اأوباما؛ لعدم منع من قتلوا اأبناءهم من دخول الباد. 
ويعل��ق الكات��ب قائ��ا اإن��ه "ل اأحد �ص��معهم يتحدث��ون ي�ص��تطيع اإنكار 
عم��ق جروحه��م، وبالتاأكي��د فاإن �ص��هادتهم قوي��ة، لكن املرء ي�ص��عر باأن 

هناك ا�صتغال ب�صعا ملعاناتهم". 
ويقول : "على ال�صخ�ش اأن يعود للوراء لي�صل اإىل ا�صتخدام ريت�صارد 
نيك�صون لعائات اأ�صرى احلرب واجلنود املفقودين يف فيتنام، ليجد 
فعل ا�صتغال �صبيه، ومع ذلك ت�صعر باأن ما فعله ترامب كان اأغلظ". 

ويخل���ش فرياند اإىل القول: "يذكر هذا احلدث باأن ا�ص��تعداد ترامب 
لا�صتغال الوقح ملعاناة النا�ش لي�ش الرذيلة الوحيدة التي ميتاز بها، 

لكن اأنانيته تتفوق على غرها".

نظام ال�سي�سي يتبع
 تكتيكات قمعية جديدة

كاتب بريطاين: كيف ي�ستغل ترامب 
بوقاحة اآالم النا�س ومعاناتهم؟
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تبيي�ش الأموال، اأو غ�ص��ل الأموال، ويقال غ�ص��يل 
الأموال، يراد به نقل الأموال املكت�ص��بة بطرق غر 
م�ص��روعة، م��ن �صفتها ال��ا �ص��رعية والاقانونية، 
اإىل حالت وا�ص��تعمالت توؤدي اإىل طم���ش �صفتها 
الأ�صلية، والتو�صل اإىل اإك�ص��ابها ال�صفَة ال�صرعية 

والو�صع القانوين ال�صوي.
وبالإ�صاف��ة اإىل اله��دف الأ�صا�ص��ي للتبيي�ش، وهو 
تاأم��ني الأم��وال غ��ر امل�ص��روعة واإك�ص��اُبها طاب��َع 
التمل��ك ال�ص��رعي، ق��د يك��ون م��ن اأغرا���ش غ�ص��ل 
الأموال اأي�صا: طم�ش الأدلة والآثار املتعلقة باأفعال 

جنائية مرتبطة بتح�صيلها.
واأما طرق غ�صل الأموال وتبيي�صها، فمنها اإيداعها 
يف ح�صابات بنكية، اأو ا�صتعمالها يف �صراء اأ�صول 
اأو  جتاري��ة،  مب��ادلت  يف  تذويبه��ا  اأو  عقاري��ة، 
يف م�ص��اريع ا�ص��تثمارية حقيقي��ة اأو �صوري��ة، اأو 
ت�ص��جيل ملكيتها باأ�ص��ماء بع�ش الأقارب، كالأولد 
حتوي��َل  الأم��ُر  يتطل��ب  وق��د  والأزواج.  والآب��اء 

الأموال من بنك اإىل بنك، ومن بلد اإىل بلد…
وب�صف��ة عام��ة واإجمالية، ف��اإن جميع ال��دول اليوم 
له��ا قوانني جت��رم تبيي�ش الأم��وال وتعاقب عليه. 
ولها قوانني وموؤ�ص�صات للتق�صي واملراقبة يف هذا 
املج��ال. ه��ذا بالإ�صاف��ة اإىل القوان��ني والتفاقيات 
التبيي���ش  من��ع  اإىل  الرامي��ة  الدولي��ة،  واجله��ود 

وحماربته وت�صييق اخلناق عليه.
واأم��ا موق��ف الإ�ص��ام والفق��ه الإ�ص��امي، فه��و — 
القوان��ني  — ل يختل��ف ع��ن موق��ف  يف اجلمل��ة 
الو�صعي��ة، الوطني��ة والدولية. بل هو �ص��ابق لها. 
فامل��ال احلرام يبق��ى حراما، مهما تغرت اأ�ص��ماوؤه 

واأ�صكاله واأحواله واأماكنه.
ومن اأقدم الأ�صاليب واحليل امل�صتعملة يف تبيي�ش 
امل��ال احل��رام بغي��ة ا�ص��تحاله، م��ا ذك��ره احلديث 
النب��وي املتف��ق علي��ه، ع��ن اب��ن عبا���ش ر�ص��ي الله 
عنهم��ا، اأن ر�ص��ول الل��ه �صلى الله عليه و�ص��لم قال: 
»لعن الله اليهود؛ ُحّرمْت عليهم ال�صحوم، فجملوها 
فباعوه��ا«. اأي اأن الل��ه تع��اىل مل��ا ح��رم عليه��م اأكل 
ال�ص��حوم، بداأوا يقوم��ون بتذويبه��ا وبيعها واأكل 
اأو  جرميت��ني،  ارتكب��وا  اأنه��م  والنتيج��ة  ثمنه��ا. 
جرمي��ة مركبة: جرمي��ة اأكل ما حرم عليه��م باأكلهم 
ثمَنه، وجرمية التدلي�ش واخلداع. ولو اأنهم اأكلوا 
ال�ص��حوم املحرمة عليهم مبا�ص��رة، دون احتيال اأو 
خمادعة، لكانت مع�صيتهم مع�صيًة واحدة، ولكنهم 
اأ�صافوا اإليها مع�صية اأ�صنع، وبذلك ا�صتحقوا لعنة 

الله.
وم��ن الأ�ص��اليب القدمية املتجددة ل�ص��رعنة غ�صب 
الأموال، جلوء بع�ش املاكرين اإىل الق�صاء وتقدمي 
اإثبات��ات زائفة اأو �ص��هود زور، على اأن املال مْلُكهم، 
فيك��ون القا�صي — حتى النزي��ُه — ملزما باحلكم 
ل�صاحب احلجج املزيفة اخلادعة، لكونه اإمنا يحكم 
بح�صب الوثائق وال�صهود والبيانات املقدمة اأمامه، 
وه��و ل يدري حقيقته��ا وما خفي م��ن اأمرها. واأما 
القا�ص��ي املتواط��ئ ففي ذلك م�ص��اعدٌة له وت�ص��هيل 
خليانت��ه. ومن هن��ا قرر الفقهاء واأفت��وا باأن “حكم 

القا�صي ل ُي�حل حراما ول يحرم حال”.
واإذا كان حك��م القا�ص��ي نف�ص��ه ل يحي��ل احل��رام 
ح��ال، فاأح��رى اأن تك��ون ال�ص��جات البنكي��ة، اأو 
ال�ص��جات العقارية، اأو عمليات البيع ال�صوري… 

ل حتل حراما ول تغ�صل جنا�صة ول و�صخا.

تبيي�س االأموال
أ.د أحمد الريسوني 

الفكر المقاصدي

ال�سيخ حممد الغزايل  

اإن �صحابة حممد �صلى الله عليه و�صلم عندما قدموا كلمة التوحيد 
للنا�ش قدموها على اأنها فكاك لأعناقهم من �صروب الوثنيات الدينية 
والجتماعية وال�صيا�صية، فا مكان يف ظل الإ�صام لفرعونية حاكمة، 
ول قاروني��ة كان��زة، ول كهنوتي��ة موجهة، ول جماه��ر ذلول الظهر 
لكل راكب اأو م�صتغل، ومن خال تعاليم الكتاب وال�صنة اأدرك النا�ش 
دون تكلف ، ول تقعر اأن احلريات موطدة واأن احلقوق م�صونة، واأن 
العقل ينبغي اأن يفكر دون قيد، واأن اأ�صواق الفطرة تلبي دون حرج، 
واأن الدولة يف الإ�صام مع املظلوم حتى ينت�صف وعلى الظامل حتى 

يعت��دل، واأن ال�صيح��ة الوحي��دة الت��ي ي�صحو عليها النائ��م لي�صلي، 
وي�صغ��ى اإليه��ا املرهق قبل اأن يدلف اإىل فرا�ص��ه لرقد هي )الله اأكر 
الل��ه اأك��ر( فج��رًا وع�ص��اًء.. ذه ه��ي الدني��ا كم��ا فهمناه��ا م��ن ديننا .

 بي��د اأن الع��امل الإ�ص��امي ل يع��رف ه��ذه املع��امل يف دني��اه، وق��د 
ي�ص��مع ع��ن �ص��يٍء منه��ا يف الع��امل ال��ذي ل يع��رف الإ�ص��ام.. ومم��ا 
يث��ر الده�ص��ة اأن نا�ص��ًا م��ن املتحدث��ني يف الإ�ص��ام ل يعرف��ون ع��ن 
ه��ذه املع��امل �ص��يئًا يذك��ر، وعندم��ا يتكلم��ون يف الدع��وة الإ�ص��امية 
ل  اإنن��ي  املع��امل..  ه��ذه  عل��ى  بعي��د  ول  قري��ب  م��ن  يعرج��ون  ل 
اأكلفه��م  ذل��ك! واإمن��ا  فه��م دون  فا�ص��دة  اأو�ص��اع  اأكلفه��م باعرتا���ش 
وح�ص��ب! الإ�ص��امية  املق��ررات  و�ص��رح  العلمي��ة،  احلقائ��ق  ببي��ان 

همــــوم داعـــــية
اأ�سارح اأنني معجب مبحمد �سلى اهلل عليه و�سلم و�سحبه, م�سحور برتبيته لهم وبجهادهم معه ومن بعده 

ال�ستبقاء احلق يف االأر�س, ونفع العاملني به.. 
اأال ما اأعظم �سحابة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم وما اأكرب دينهم يف رقابنا! اأتباع حممد �سلى اهلل عليه 

و�سلم يف االأولني واالآخرين .
واالآن بعد م�سرية طويلة لالإن�سانية اأنظر اإىل نف�سي ومن حويل فاأجد ال�سبه قريبًا بني اأعداء حممد 

�سلى اهلل عليه و�سلم يف االأولني واأعدائه يف االآخرين! على حني اأجد ال�سبه بعيدًا بني اأتباع حممد �سلى 
اهلل عليه و�سلم يف االأولني واأتباعه يف االآخرين.. 

د.اإيهاب برهم
 

��َة اإِلَّ  نَّ ) َوَقالُ��وا َل��ْن َيْدُخ��َل اجْلَ
��اَرى ِتْلَك  َم��ْن َكاَن ُه��وًدا اأَْو َن�صَ
ْن  ُه��ْم ُقْل َهاُت��وا ُبْرَهاَنُكْم اإِ اأََماِنيُّ
اِدِقنَي ( البقرة : )111( ُكْنُتْم �صَ

اأح��د  ل  اأن  اليه��ود  زعم��ت 
مم��ن  �ص��واهم  اجلن��ة  يدخ��ل 
اعتن��ق عقيدته��م واتب��ع ملتهم 
نف���ش  الن�ص��اري  واعتق��دت   ،
يف   – اأح��د  ف��ا  العتق��اد 
اإل  اجلن��ة  يدخ��ل   – نظره��م 
م��ن �ص��يعتهم واأتباعه��م ، لك��ن 
الل��ه كذبه��م واعت��ر م��ا �ص��در 
منه��م ) اأم��اين ( فارغ��ة يطلبها 
اأم��ر  �صاحبه��ا ول يدركه��ا ، و 
�ص��بحانه نبي��ه الك��رمي – علي��ه 
ال�صاة وال�صام – اأن يطالبهم 
والدلي��ل  احلج��ة   ( بالره��ان 
ال�ص��اطع القاط��ع املقن��ع ( عل��ى 
كان��وا  اإن  وزعم��وا  قال��وا  م��ا 
الزخم�ص��ري  ق��ال   . �صادق��ني  
هلم��وا   : برهانك��م  هات��وا   ”  :
اخت�صا�صك��م  عل��ى  حجتك��م 

بدخول اجلنة اإن كنتم �صادقني 
يف دعواك��م، وهذا اأهدم �ص��يء 
ملذهب املقلدين، واأن كل قول ل 
دلي��ل عليه فهو باطل غر ثابت 

..” . تف�صر الك�صاف.
 !! الق��راآن  ه��ذا  اأم��ر  عجي��ب 
درج��ات  اأعل��ى  اإىل  يدع��و  اإن��ه 
مع��اين  واأ�ص��مى  الإن�ص��اف 
الع��دل والعتدال، واإىل الذوق 
الرفي��ع يف مناظ��رة املخالف��ني 
مهم��ا كان��وا – حت��ى ل��و كانوا 
اأم��ورا  ل��و زعم��وا  – و  كف��ارا 
نظرن��ا  يف  عقائ��د  واعتق��دوا 
– باطل��ة  – معا�ص��ر امل�ص��لمني 
تافه��ة كاذب��ة ل قيم��ة له��ا !! كل 
م��ا هنال��ك ) هات��وا برهانكم اإن 

كنتم �صادقني ( .
يف  يرب��ي  الك��رمي  الق��راآن  اإن 
اأتباع��ه عقلية من�صف��ة منهجية 
مو�صوعي��ة متوازن��ة ، تعتم��د 
الدلي��ل والره��ان يف احلجاج 
واملجادل��ة باحل�ص��نى ، وتبتعد 
و  املدع��ي  اته��ام  جم��رد  ع��ن 
وو�صف��ه  املناظ��ر  اأو  املخال��ف 

والف�ص��وق  والكف��ر  بال�ص��ال 
وال�صخافة ..الخ .

” عل��م القراآن اأهل��ه اأن يطالبوا 
النا���ش باحلج��ة ؛ لأن��ه اأقامهم 
عل��ى �ص��واء املحج��ة . وجدي��ر 
يطال��ب  اأن  اليق��ني  ب�صاح��ب 
 ، اإلي��ه  ويدع��وه  ب��ه  خ�صم��ه 
ه��ذه  �ص��لف  درج  ه��ذا  وعل��ى 
الأم��ة ال�صال��ح ، قال��وا بالدليل 
ع��ن  بالدلي��ل ونه��وا  وطالب��وا 
الأخ��ذ ب�ص��يء م��ن غ��ر دلي��ل ، 
ث��م ج��اء اخلل��ف الطال��ح فحكم 
 ، بالتقلي��د  واأم��ر   ، بالتقلي��د 
عل��ى  ال�ص��تدلل  ع��ن  ونه��ى 
غ��ر �صح��ة التقلي��د ، حتى كاأن 
الإ�ص��ام خ��رج ع��ن ح��ده ، اأو 
انقلب اإىل �صده ، و�صار الذين 
يعلم��ون اأن الإ�ص��ام امتاز عن 
�ص��ائر الأديان باإبطال التقليد ، 
وباملطالب��ة بالره��ان والدلي��ل 
، وعل��م النا���ش ا�ص��تقال الفكر 
 ، الأم��ر  يف  امل�ص��اورة  م��ع   ،
امل�ص��لمني بالرج��وع  يطالب��ون 
اإىل الدلي��ل ، ويعيب��ون عليه��م 
الأخ��ذ بق��ال وقي��ل ، وي��ا ليت��ه 
، وقي��ل  الل��ه  كان الأخ��ذ بق��ال 
فيم��ا ي��روى ع��ن ر�ص��ول الل��ه ، 
ولكن��ه الأخ��ذ بقال ف��ان وقيل 

عن عان..” تف�صر املنار.
د�ص��تور   – الك��رمي  الق��راآن  اإن 
ليف��رق   – احلي��اة  ومنه��ج 
ب��ني تقري��ر احلقائ��ق وتقري��ر 
ب��اب  منهم��ا  فل��كل   ، احلق��وق 
فحقيق��ة   ، ومبح��ث  ومدخ��ل 
اأننا – معا�صر امل�صلمني – على 
ال�ص��راط امل�ص��تقيم والب�صرة 
الوا�صح��ة ، واأن دينن��ا احل��ق 
الذي ل �صك فيه ول ريب ، و اأن 
خمالفنا يف �صال مبني وجهل 

م�ص��تحكم ، ل ينف��ي اأن يك��ون 
لهذا املخالف حقوق ت�ص��توجب 
الأخ��ذ به��ا والتزامه��ا م��ن قب��ل 
 ، ال�ص��محاء  الر�ص��الة  اأتب��اع 
و  احلق��وق  ه��ذه  ب��ني  وم��ن 
اأ�ص��رفها اح��رتام ذات املخال��ف 
وم�ص��اعره وكيان��ه ، ومراع��اة 
اآدبي��ات النقا���ش واحلوار معه 
واأخ��ذه  بالل��ني  وجمادلت��ه   ،
بالقول احل�ص��ن لعل��ه يتذكر اأو 
يخ�ص��ي . فهوؤلء القوم – مدار 
اأنف�ص��هم  ه��م   – الآي��ة  حدي��ث 
اإِنَّ   ( فيه��م  الل��ه  ق��ال  الذي��ن 
الَِّذي��َن َكَف��ُروا ِم��ْن اأَْه��ِل الِْكَتاِب 
��َم  َجَهنَّ َن��اِر  يِف  َوامْلُ�ْص��ِرِكنَي 
ُه��ْم �َص��رُّ  اأُوَلِئ��َك  ِفيَه��ا  َخاِلِدي��َن 
��ِة ( البين��ة : 6. ومل مينع  يَّ الَْرِ
مناق�ص��تهم  و  احرتامه��م  ذل��ك 
بالدلي��ل و مطالبته��م بالرهان 

وجمادلتهم باحل�صنى .
واملح��زن يف الأم��ر : اأن��ك ترى 
الي��وم م�ص��لمني يتناظ��ران يف 
اأم��ر �ص��رعي فقه��ي ، اأو فك��ري 
ل يتع��دى كون��ه وجهة نظر يف 
اأمر من اأمور فروع الدين ل من 
اأ�صول��ه ، وال��ذي يقبل يف مثله 
الجتهاد وتعدد الآراء ، فت�صمع 
والتب�ص��يع  الت�ص��نيع  عب��ارات 
وو�ص��مه   ، املخال��ف  عل��ى 
بال�ص��ال و الف�ص��وق – ورمبا 
الكف��ر – اأو الغب��اء وقلة العقل 
اأو �ص��وء الني��ة وخب��ث الطوية 
وقائم��ة اتهامات ل ح�صر لها !. 
واملفرو�ش اأن يكون �صعارهم ) 
هاتوا برهانك��م ( بعيدا عن كل 
ه��ذا . فهم الأوىل بها والأحرى 
م��ن  املخالف��ني  م��ع  باتباعه��ا 
اأتب��اع دينه��م و اأبن��اء عقيدتهم 

وجلدتهم .

االإن�ساف مع املخالفني



د.نهلة عبد هللا الحريبي

قال الفيل�ص��وف الفرن�صي امل�صلم روجيه جارودي اإن 
“اأول ا�صطه��اد عرف��ه التاري��خ ه��و ا�صطهاد الن�ص��اء 
، مم��ا يجع��ل ن�ص��ف الأ�ص���ش الت��ي يق��وم عليه��ا ذل��ك 
ا�صطه��اد  كل  لن�ص��ف  �صروري��ة  خط��وة  ال�صطه��اد 

اآخر.” 
 وق��د يج��ادل املوؤرخ��ون ج��ارودي يف م��دى �صح��ة 
ه��ذه الفر�صية ، ولكن مما ل�ص��ك في��ه اأن املراأة عانت 
اأ�ص��كال �ص��تى من الظلم عر التاريخ م��ن ِقَبل الرجل 
وم��ن ِقَبل املجتمع ككل. ول اأدل على ذلك من ت�صمني 
الر�صول �صلى الله عليه و�صلم يف اخلطبة التي ختم 
بها ر�صالته العظيمة اأمرا موؤكدا على اح�صان معاملة 
الن�ص��اء وزج��را رادعا ع��ن ا�ص��ت�صعافهن اأو اذللهن. 
ا اأن اإن�صاء  جيل حر كرمي واثق  ومما ل�صك فيه اأي�صً
يغال��ب اجل��ور ال�صيا�ص��ي والراأ�ص��مايل والعن�صري 
وغره��ا م��ن اأ�ص��كال ال�صي��م يتطل��ب وج��ود امه��ات 

َطَهَدات. وزوجات غر ُم�صْ
وتفعي��ل  حقوقه��ا  م��ن  امل��راأة  متك��ني  ف�ص��رورة  اذا 
قدراتها ب�ص��كل اكرث ايجابية وانتاجية هو مو�صوع 
متف��ق علي��ه عن��د الأغلبي��ة ، ودواعي��ه ل تكم��ن فق��ط 
ي��روج  كم��ا   ، الإ�ص��امية والعربي��ة  املجتمع��ات  يف 
لذل��ك الكث��رون ، ولكن اأي�صا يف ال��دول التي قطعت 
�ص��وطا هائ��ا يف التمك��ني ال�صيا�ص��ي والقت�ص��ادي 
والجتماعي للمراأة. فاملراأة يف الغرب لزالت تعاين 
من م�ص��اكل جمة واأزمات م�ص��تحكمة برغم اجنازات 

“حتريرها ومتكينها”. 
غ��ر اأن املختل��ف حول��ه ه��و : م��ا ال��ذي نق�ص��ده ب��� 
“متكني املراأة” ؟ وما الهدف من ال�صعي اليه ؟ وكيف 
ميك��ن حتقيقه ؟ ولكي ل يكون �ص��عي امل��راأة العربية 
للتمك��ني حم�صورا يف النقياد غر الواعي مل�ص��اريع 

مثياته��ا الغربيات والقتف��اء غر الناقد لأثرهن يف 
معاجلتهن مل�صكاتهن، يطرح هذا املقال ت�صورا عاما 
حول متكني املراأة العربية من خال مناق�صة الأ�صئلة 

اأعاه .
م��ن مفه��وم  التاأكي��د عل��ى �ص��رورة ال�ص��تفادة  م��ع 
متك��ني امل��راأة ، ينبغ��ي التنبي��ه اإىل �ص��رورة حترير 
امل�صطلح من اإ�صقاطات ومتطلبات الثقافة والتاريخ 
والظ��روف املجتمعي��ة اخلا�ص��ة بالغ��رب ، فبيئتن��ا 
التاريخي��ة والثقافي��ة جتتم��ع م��ع الغ��رب يف بع�ش 
اجلوان��ب الإن�ص��انية ال�ص��املة ، ولكنه��ا تختلف عنه 

جذريا يف جوانب اأخرى. .
اإن متك��ني امل��راأة من منظور اإ�ص��امي يعني انعتاقها 
م��ن كل ما يحكم عليها بالعبودي��ة لغر الله والتاأكيد 
عل��ى هويته��ا ككائ��ن اإن�ص��اين يعي���ش ويتعام��ل م��ع 
تتج��اوز  الت��ي  الإن�ص��انية  مقت�صي��ات  وف��ق  الآخ��ر 
اخل�صو�صية اجلن�ص��ية ذكرية او انثوية . فال�ص��ام 
يح��ث امل��راأة – كم��ا الرج��ل – عل��ى حتطي��م اأغ��ال 
ال�ص��تغال وال�صطهاد بكل اأ�ص��كالها ، وعلى راأ�ص��ها 
ا�ص��تغال راأ�ش املال وال�صتبداد ال�صيا�صي ، واأغال 
اأيديولوجي��ات التخل��ف البالي��ة والتبعي��ة الدوني��ة 

للغرب الذي ي�صكو ا�صا من تفكك وازمات . 

اإن مق��دار الف�ص��اد وال�ص��تبداد اللذي��ن تع��اين منهما 
جمتمعاتن��ا العربية ينبغ��ي ان يدفع باملراأة دفعا اىل 
الت�صدي لإ�صاحه والت�صلح باجلراأة وال�صجاعة يف 
اقتح��ام ميادين وموؤ�ص�ص��ات النه�صة ال�ص��املة بدون 
تردد و�صمن اطار ان�ص��انية ال�ص��ام . وما احل�صور 
الق��وي املتاأل��ق  للم��راأة ب�ص��كل ع��ام وامل��راأة املتدينة 
ال  العربي��ة  الث��ورات  يف  خا���ش  ب�ص��كل  املحجب��ة 
مراآة عاك�ص��ة ملدى انت�ص��ار و�صعبية اطروحات الفكر 

الإ�صامي املعا�صر يف هذا املجال.
عل��ى  تعم��ل  امل��راأة  لتمك��ني  الإ�ص��امية  الروؤي��ة  اإن 
الدف��ع لتوظي��ف طاقاتها وح�ص��د امكاناتها لي���ش من 
اج��ل اخلا���ش والنعت��اق الف��ردي فح�ص��ب ، ولك��ن 
اأي�ص��ا من اج��ل عملية التغي��ر والتنوير الجتماعي 
ال�ص��املة . ولي���ش فق��ط كعامل��ة ونا�ص��طة يف املجال 
الع��ام القت�صادي وال�صيا�ص��ي ، ولك��ن اأي�صا كمتقنة 
لدوره��ا ال��ذي ل يق��ل خط��ورة يف املج��ال اخلا���ش 
لاأ�ص��رة ال�صغ��رة ويف نطاق ال�ص��بكات الجتماعية 
املتو�صطة كالأ�صرة املمتدة وجمتمعات اجلوار . ذلك 
لأن اأي حتق��ر او تقلي��ل من �ص��اأن ه��ذه الأدوار اإمنا 
يجن��ي على املراأة نف�ص��ها قبل جنايته على من حولها 
يف حميطها الأ�صري والعائلي واملجتمعي احلميم .
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كيف اخذ حقي من الظامل ؟
كوكب االوسي

نون النسوة

واأن��ا اأقل��ب اأح��دى الإ�ص��دارات ال�ص��ادرة م��ن وزارة 
العدل وقعت عيني على درا�ص��ة قام بها خبر ق�صائي 
يتح��دث به��ا عن الظل��م وكيفية مواجهت��ه ،بعدها قدم 
ع��دة ن�صائ��ح للمظل��وم    اأك��د فيه��ا �ص��رورة اأتباعه��ا 
للتخل�ش من الظلم بكل اأنواعه وبداأ الدرا�ص��ة قائا : 
يتعر�ش الإن�ص��ان اإىل الظل��م يف حياته اليومية حتى 
من اأقرب النا�ش اإليه، قد يكون هذا الظلم نتيجة �صوء 

فهم لك ولآرائك .
ويف ه��ذه احلال��ة يك��ون ظلم��ًا غ��ر مق�ص��ود، كم��ا قد 
يكون ظلم بدون �صبب، و اإمنا فقط لفر�ش ال�صخ�صية 

من اجلانب الذي وقع منه الظلم ،فالظلم نوعان: 
1. الظل��م غ��ر املق�ص��ود: وهو م��ا وقع على الإن�ص��ان 
م��ن ظل��م بدون ق�صد، حي��ث قد يتعر�ش الإن�ص��ان اإىل 
الظل��م اأثن��اء جلو�ص��ه واحلدي��ث م��ع اأح��د املقرب��ني، 
فيح��دث �ص��وء فه��م، الأم��ر ال��ذي ي��وؤدي اإىل اأن ياأخ��ذ 
الط��رف الآخ��ر فك��رة �ص��لبية عن��ك، ويف ه��ذه احلال��ة 
يك��ون ق��د ظلم��ك، كما ق��د يواجهك مبا فعل��ت ويتهجم 
عليك بكلمات جارحة، فيكون قد ظلمك. هذا النوع من 
الظلم لي�ش كبرًا، كما اأن عواقبه طفيفة وميكن حلها 
والتخل���ش منه��ا اأثناء املوقف نف�ص��ه، وذلك من خال 
تو�صي��ح وجه��ة نظ��رك، اأو اأن يق��وم ال�ص��خ�ش الذي 

ت�صبب يف اإيقاع الظلم عليك بالعتذار.
 2. الظل��م املق�ص��ود: وه��و م��ا وق��ع على الإن�ص��ان من 
ظلم وعدوان جائر، وال�صخ�ش الذي يقوم بالظلم يف 
ه��ذه احلالة ه��و طبقة عليا نوعًا ما، مثل ظلم مدر���ش 
مت�صلط لك، اأو ظلم احلكومة على ال�صعب، كما ت�صمل 
اأي�صًا ظلم الوالدين لأطفالهم. بع�ش الأ�صخا�ش ميلك 
�صعوب��ة يف التعامل مع مثل ه��ذه املواقف يف الدفاع 

عن حقه.
 نقدم اأهم الن�صائح التي ميكن اإتباعها من اأجل الدفاع 

عن النف�ش:
 1( كن هادئًا قدر الإمكان، وذلك لأنك اإذا قمت بالغ�صب 
عل��ى ال�ص��خ�ش ال��ذي اأمامك فاإنك �ص��توقع نف�ص��ك يف 
ماأزق، الأمر الذي �صيوؤدي اإىل اأن يزيد الظلم واجلور 

عليك من هذا ال�صخ�ش، لذلك حاول اأن تكون هادئًا.
 2( اأتركه وهو يف حالة من الغ�صب وابتعد من اأمامه، 
وم��ن ثم بع��د اأن تنتهي موجة الغ�ص��ب التي جتتاحه 
توجه اإليه واأطلب منه اأن تتحدث اإليه بطريقة موؤدبة، 
وقم ب�ص��رح املوقف، واملناق�صة معه يف الأ�صباب التي 

دفعته اإىل اإيقاع الظلم عليك.
 ٣( ل تك��ن �صعي��ف ال�ص��خ�صية وت�صت�ص��لم اإىل الظلم 
ال��ذي وقع عليك، واإمنا عليك مواجهة هذا الظلم مهما 
كان��ت قوة وجروت ال�ص��خ�ش ال��ذي ظلمك، حيث اأن 
ال�صع��ف �ص��يجعل منك فري�ص��ة �ص��هلة لهذا ال�ص��خ�ش 
ال��ذي ظلمك، كما �ص��تجعل منك فري�ص��ة �ص��هلة لبع�ش 
الأ�ص��خا�ش الآخرين للتجروؤ على ظلمك، بينما عندما 
تواج��ه الظلم وحت�صل على حقك، لن يجروؤ اأحد على 

التعدي عليك بعد ذلك.
 4( ق��م بال�ص��رتاك يف املوؤ�ص�ص��ات واملنظم��ات الت��ي 
ت�صاعدك على معرفة حقك يف احلياة، والتي ت�صاعدك 
عل��ى اإيج��اد احلل��ول والط��رق للتخل���ش م��ن الظل��م 
الواق��ع عليك وا�ص��رتداد حقك بطريق��ة قانونية. 5( ل 
تقم با�صرتداد حقك بطريقة العنف مهما بلغت خطورة 
الأمر، حيث اأن العنف ي�ص��بب ف�صاد يف املجتمع، واأن 
العديد �صوف يقلدوك، الأمر الذي �صيوؤدي اإىل انت�صار 

الف�صاد.
 6( يف حال��ة ف�ص��لك يف ا�ص��رتداد حق��ك من ال�ص��خ�ش 
ال��ذي اأمام��ك ميكن��ك اللج��وء اإىل ال�ص��لطات العليا اأو 
بع���ش املوؤ�ص�ص��ات الت��ي تتح��دث با�ص��م املظلوم��ني، 
واأجع��ل ه��ذا اخلي��ار ه��و الأخ��ر بالن�ص��بة ل��ك، لأن��ك 

مطالب با�صرتداد حقك بنف�صك.

متكني املراأة… ملاذا ؟ وكيف ؟

مل��اذا يبك��ي الأطفال الر�صع؟ هل يبت�ص��مون حقًا؟ والعديد من الأ�ص��رار يف هذه 
الدرا�صة املثرة لاهتمام.

يب��دو اأن الع��امل املوجود داخ��ل دماغ الطف��ال الر�صع اأكرث تعقي��دا مما نعتقد، 
ف��كل خط��وة لديه��م ترك��ز على البق��اء على قيد احلي��اة. واإل فكيف ت��رر اأحدث 
احلقائ��ق ال�ص��ادرة ع��ن جامع��ة هارف��ارد والتي تق��ول باأن الطف��ال مرجمون 
عل��ى احت��كار اهتم��ام الأم. بال�صافة اىل ارهاق الم والأب لدرجة اأنهم �ص��وف 
يذهبون مبا�صرة اىل النوم دون التفكر يف اجلن�ش اأو مبعنى اأو�صح "اإجناب 

طفل اأخر."
حتت��وي بع���ش الإجاب��ات اأدن��اه عل��ى ع��دة حقائ��ق غ��ر معروف��ة للعدي��د م��ن 

الأ�صخا�ش. تعالوا لنكت�صفها.
الطفال بعمر ٣ �صهور �صديدو الذكاء وميكنهم التميز بني ال�صواب واخلطاأ

اجلواب. وفقا للباحثني يف مركز اإدراك الأطفال الر�صع يف جامعة ييل، ميكن 
لاطف��ال الر�ص��ع فعا التميز بني اخلر وال�ص��ر. يف الختبار ا�ص��تخدمت دمى 
لإثبات ال�ص��لوك اجليد وال�ص��يئ. فق��د كافح اأحدى الدمى لفت��ح علبة ما. فاأقمت 
دمية 'جيدة' مب�صاعدة تلك الدمية بينما قامت الدمية "ال�صيئة" باغاق العلبة. 
الم��ر املثر للده�ص��ة هو انه يف اأكرث من 80 % م��ن الوقت، اختار الطفل اللعب 

مع اللعبة "اجليدة".
الطفال الر�صع ميكن اأن ي�صعروا بوجودك حتى لو كنت قريبا من الباب

اجل��واب. اأثبتت الأبح��اث اأن الأطفال حديثي الولدة يعانون من ق�صر النظر؛ 
فب�صره��م ي�ص��مح له��م فق��ط بروؤي��ة الأ�ص��خا�ش والأ�ص��ياء، بو�ص��وح ، عندم��ا 

يكون��ون عل��ى ق��رب 8 اإىل 12 بو�ص��ة منه��م. تق��ول الدكتور ة �ص��ونو اوداين، 
طبيبة اأطفال، "يحدث هذا لأن مقلة عني املولود اجلديد مل تتطور ب�صكل كامل. 
يف بع���ش الأحي��ان، ل ميكنه��ا التميي��ز ب��ني الأل��وان مث��ل الأحم��ر، والأبي���ش 
،والأ�صود. لذلك  اأنا اأن�صح الآباء بتقليل فو�صى اللوان حول املولود اجلديد. 
يف غ�صون �ص��تة اإىل ثمانية اأ�ص��هر، ميكن اأن ت�صل قوة ب�صر الطفل ال�صليم اىل 

20/20. الأطفال الأ�صحاء يك�صبون الوزن ب�صكل مطرد بعد الولدة.
ماحظ��ة: بع��د ولدة الطف��ل، ميي��ل الطف��ال خل�ص��ارة وزن امل��اء. يف غ�ص��ون 
خم�ص��ة اأيام من الولدة، يفقد املولود اجلديد حوايل 10 % من وزنه. بعد ذلك، 

يزداد وزن الطفل ال�صليم من 10 اإىل 20 غراما يوميا.
يبكي طفلك الر�صيع دائما لأنه يريد الطعام اأو تغر احلفاظ.

اجل��واب. نع��م. يع��د ه��ذا ال�ص��تنتاج حم��را لاآب��اء والأمه��ات. ولك��ن الطف��ل 
الر�صي��ع يف احلقيق��ة يتق��ن ف��ن ج��ذب النتب��اه منذ بداي��ة احلرك��ة يف الرحم، 
وغالبا ما ي�ص��تخدم الر�صع البكاء اأو املهارة الوحيدة التي يتقنونها للح�صول 

على ما يريدون.
يق��ول باحث��ون ياباني��ون باأن الطف��ال الر�صع ميك��ن اأن ي�ص��تخدموا نوعا من 
'البكاء الوهمي' اأي�صا جلذب انتباه الأم لهم. ولكن ميكن اأي�صا اأن يكون البكاء 
نتيجة لا�صابة الطفل بت�صنجات املعدة التي عادة ما ي�صببها املغ�ش اأو اجلزر 

املعوي."
ه��ذا، ويق��ول الدكتور عدي نادكارين، طبيب اأطف��ال: " اإذا تقياأ الطفل اأكرث من 
مرة يف اليوم، فا داعي للقلق. اإذا ا�ص��تمرت احلالة بعد �ص��تة اأ�ص��هر من العمر، 

يجب ا�صت�صارة الطبيب."
عندما تدخل اىل الغرفة يبت�صم املولود الر�صيع الذي عمره 14 يوما

اجل��واب. نك��ره اأن نق��ول ل��ك احلقيق��ة، ولكن الطف��ل الر�صيع يحتاج اىل �ص��تة 
اأ�ص��ابيع عل��ى الأق��ل للتع��رف عل��ى وج��ه اأم��ه اأو اأبي��ه. ول يوجد تف�ص��ر علمي 

ل�صبب ابت�صامة الطفال الر�صع يف �صن مبكرة.
طفلك الر�صيع يعاين من ال�ص��عال واحلم��ى. ميكنك ان تعطيه م�صادات حيوية 

خفيفة عن طريق الفم.

عامل االأطفال الر�سع: حقائق ال تعرفها عن طفلك الر�سيع
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يقول الدكتور �ص��يف الدين ها�ص��م الأ�صتاذ يف القت�صاد: 
الظروف القت�صادية التي متر علينا مع اختاف �صرائح 
املجتمع جعل املواطن ذو الدخل املحدود يلجاأ اإىل �صراء 
الأجه��زة املنزلي��ة وامل��واد ال�صروري��ة الأخ��رى املختلف��ة 
بالتق�ص��يط ولقد انت�صرت  هذه الطريقة، البيع بالتق�صيط 
يف عم��وم العراق لأنه��ا هي الطريقة الوحي��دة لت�صريف 
الب�صائع املتكد�ص��ة يف املحات والداخلة اإىل العراق من 

كل العامل . 
عزي��ز  والقت�ص��اد  الإدارة  كلي��ة  يف  الأ�ص��تاذ  ويق��ول 
اإ�ص��ماعيل : اإن عملية التق�ص��يط هذه خدعة كبرة وعبء 
اقت�ص��ادي مب��رور الزم��ن وزيادتها اأي زيادة الن�ص��بة من 
الأرباح على الب�صاعة وامل�ص��رتي يريد �صرائها بالأق�صاط 
فق��ط ول يع��رف نهايته��ا والت��ي ق��د تع��د موؤ�ص��ر خط��ر 
لاقت�ص��اد العراقي، رغ��م اأن فكرة البيع بالتق�ص��يط فكرة 
قدمية اإل اأنها تو�ص��عت يف الوقت احلا�صر وب�ص��كل كبر 
جدًا، وهي ظاهرة لها �صلبياتها وايجابياتها املوؤثرة على 
املواط��ن والقت�ص��اد املرتدي واخت��اف عرو�ش عمليات 
البي��ع والتي باتت تعرف بلغ��ة التجارة الرابحة وجعلت 
البي��ع بالتق�ص��يط حت��رك التاج��ر ال��ذي تف��نن يف تق��دمي 
عرو���ش البي��ع بالتق�ص��يط وب�ص��روطه، وعل��ى امل�ص��تهلك 
التنفي��ذ وخا�ص��ا عن��د اأعط��اء ف��رتة زمنية لت�ص��ديد املبلغ 
املتف��ق علي��ه باإقرار امل�ص��رتي يف التف��اق، ورغم ذلك فاأن 

بع�ش املتمكنني يلجاأون اإىل ال�صراء بالتق�صيط اأي�صًا .
  يق��ول حمم��د ح�ص��ني وه��و مدير لق�ص��م م��ايل يف اإحدى 
الكلي��ات اإن��ه م��ن اأ�ص��د النا���ش الذي��ن يوؤي��دون ال�ص��راء 
بالتق�ص��يط املري��ح حلاج��ة كل بي��ت م��ن امل��واد املنزلي��ة 
املختلف��ة واحلديث��ة التي ح��رم منها ال�ص��عب زمن طويل، 
فالأجه��زة احلديث��ة غالي��ة الثم��ن ورغ��م حاج��ه النا���ش 
ي�صعب �صراءها، وذلك لن الراتب قليل قيا�صا بالأجهزة، 
فيلج��اأ كل مواط��ن اىل ه��ذه الطريق��ة الت��ي اأتوق��ع اأنه��ا 
ناجح��ة و�ص��راء اأغل��ب حاجاته��م املنزلي��ة ذات الأ�ص��عار 
املرتفع��ة ن�ص��بيًا رغم علم املواطن اإن البائع هو امل�ص��تفيد 
م��ن ه��ذه البيع��ة، لكن التج��ار يقومون عر ه��ذه العملية 
مع��ًا وزي��ادة  ال�ص��وق  البي��ع وحتري��ك  بتن�ص��يط حرك��ة 
ا�ص��تراد ب�صائ��ع جدي��دة وخمتلف��ة الأغرا���ش وجدي��دة 
على ال�ص��وق، ليكون الإقبال عليه كبر من قبل املوظفني، 
فيك��ون التاجر هو امل�ص��تفيد يف اإجناح البيع بالتق�ص��يط 
رغ��م زي��ادة الفوائ��د التي يح�ص��ل عليها اأ�صح��اب املحال 
مقاب��ل البي��ع بالتق�ص��يط رغ��م ذل��ك يك��ون الإقب��ال عليهم 

م�صتمر دائمًا وخ�صو�صًا من ذوي الدخل املحدود .

 واأكد حممد ح�ص��ني: اأنه ي�ص��رتي من حم��ال جتارية عدة 
حاجي��ات البي��ت وذات موا�صفات ل باأ���ش بها وبالق�ص��ط 
املريح حيث جتاوزت الديون عليه اأكرث من ثاثة مايني 
دينار، ورغم ذلك ل ي�صعر بها، لأنه كل �صهر ي�صلم كل حمل 
ق�ص��طه، وقال ح�صني: اأن العديد من املوظفني واملوظفات 
يقومون بهذا ل�ص��د حاجة بيوتهم من متطلبات من اأ�صغر 
م��ادة اإىل اأكره��ا، ومنه��ا غرف الن��وم والآث��اث املختلفة 
والقطع الذهبية واأجهزة التريد واملجمدات والثاجات 
واأدوات املطبخ واملاب�ش وغرها الكثر وكل تلك املواد 

تباع يف حمال تبيع بالتق�صيط. 
)اب��و  الكهربائي��ة  امل��واد  لبي��ع  حم��ل  �صاح��ب  ويق��ول   
املواطن��ني موظف��ني وغ��ر  م��ن  الكث��ر  يلج��اأ   : هاج��ر( 
موظفني اإىل �ص��راء كل ما هو جديد يف ال�ص��وق، ومبا اإن 
اأ�صعارها غالية فيلجاأ اإىل �صراءها من املحات التي تبيع 
بالأق�ص��اط كم��ا ه��و حال  حملن��ا الآن حي��ث يزدحم املحل  
باملواطن��ني وخ�صو�ص��ا يف وق��ت الع�ص��ر حيث ي�ص��رتي 
كل مواط��ن اأك��رث من حاج��ة ونفتح له �صفحة يف �ص��جلنا 
�صمن امل�ص��رتين بالأق�ص��اط ويكتب الي��وم وكمية املقدمة 
التي يدفعها املواطن وكمية املبلغ التي تدفع بعد التفاق 
كل ا�ص��بوع اأو كل �ص��هر ح�ص��ب ن��وع الب�صاع��ة وح�ص��ب 
اأق�ص��اط املبل��غ وباتف��اق الطرف��ني وهذا ي�ص��اعدنا ل�ص��راء 
ب�صائع جديدة للمحل لك�صب اأكر قدر من الزبائن للمحل 

عن طريق البيع بالتق�صيط املريح. 
 ال�صي��ديل اأ�ص��امة �ص��مر ق��ال: اإين اأمتن��ى اأن تتو�ص��ع 
البي��وت  لت�ص��مل  بالأق�ص��اط  وال�ص��راء  البي��ع  عملي��ات 
والأرا�ص��ي واملح��ال ب�ص��بب حاج��ة النا���ش له��ذا الب��اب 
وع��دم مق��درة الكثري��ن م��ن املوظف��ني عل��ى �ص��راء عقار 

ب�صبب رواتبهم الب�صيطة.
وي��رى �ص��مر اأن نظ��ام التق�ص��يط الذي تعمل به �ص��ركات 
يع��زز  اخلا���ش  والقط��اع  للحكوم��ة  تابع��ة  وجمعي��ات 
اجلان��ب ال�ص��تهاكي ل��دى املواط��ن وبخا�ص��ة حمدودي 
الدخ��ل، وين�ص��ط حركة ال�ص��وق، متوقع جت��اوز عدد تلك 
ال�ص��ركات اإىل ال�صع��ف مع اإنني عل��ى يقني اإن هناك كثر 

منها غر م�صجل ول جماز ر�صميا .
ويف اإح��دى اجلمعي��ات ق��ال مديره��ا عل��ي عب��د الك��رمي 
اإن جمعيت��ه تعم��ل بنظ��ام التق�ص��يط الذي يحدث ن�ص��اطا 
جتاري��ا للم�ص��تثمر م��ن خ��ال حتري��ك راأ���ش مال��ه ع��ر 
ت�صريف الب�صائع من جهة، ويخفف على كاهل حمدودي 

الدخل، وبخا�صة املوظفني من جهة اأخرى.
واجلمعي��ات  ال�ص��ركات  تل��ك  اإن  اإىل  املدي��ر  وي�ص��ر 

والأجه��زة  ال�ص��يارات،  بي��ع  ب��ني  تت��وزع  ال�ص��تهاكية 
وامل��واد املنزلي��ة، وثالث��ة تخت���ش باملوبيلي��ات والث��اث 

والذهب وغرها.
بتوف��ر  تق��وم  ان��ه موؤخ��را ظه��رت جمعي��ات  وي�صي��ف 
خدمات �ص��فر �ص��ياحية او ديني��ة وغره��ا، واأخرى تقدم 

خدماتها يف جمال البناء .
ويوؤكد عبد  الكرمي ان اغلب اجلمعيات التعاونية التابعة 
لل��وزارات جمازة ر�ص��ميا من قبل الوزارات نف�ص��ها، فهي 
ت��دار م��ن قب��ل موظف��ني، وت�ص��عى اإىل ا�ص��تقطاب التجار 
واملوردي��ن للم�ص��اركة يف راأ���ش امل��ال م��ن اج��ل تو�ص��يع 

ن�صاطها .
راأي ال�صرع

يق��ول الدكت��ور ح��ارث الع��اين : بي��ع التق�ص��يط ه��و بيع 
��ل في��ه املبي��ع )ال�ص��لعة( ويتاأج��ل في��ه الثم��ن كلُّه اأو  ُيَعجَّ
ه على اأق�صاط معلومة لآجال معلومة، بيع التق�صيط  بع�صُ
م��ن امل�ص��ائل الت��ي ينبغ��ي الهتم��ام مبعرفة حكمه��ا الآن 
لأنه قد انت�صر انت�صار كبرًا يف معامات الأفراد والأمم، 
مورديه��ا  م��ن  ال�ص��لع  واملوؤ�ص�ص��ات  املن�ص��اآت  فت�ص��رتى 
بالتق�ص��يط، وتبيعها على زبائنها بالتق�صيط، كال�صيارات 

والعقارات والآلت وغرها.
البن��وك  معام��ات  اأي�ص��ًا  انت�ص��اره  اإىل  اأدى  ومم��ا 
وامل�ص��ارف، حيث ي�ص��رتى البنك ال�ص��لعة نق��دًا، ويبيعها 
عل��ى عمائ��ه بثم��ن موؤج��ل )عل��ى اأق�ص��اط( ، ورد الن���ش 

بجواز بيع الن�صيئة ، وهو البيع مع تاأجيل الثمن 
َي  واأك��د الع��اين كامه مبا روى البخاري َعْن َعاِئ�َص��َة َر�صِ
لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َص��لََّم ا�ْص��رَتَى َطَعاًما  ِبيَّ �صَ اللَّ��ُه َعْنَها اأَنَّ النَّ

ِمْن َيُهوِديٍّ اإِىَل اأََجٍل َوَرَهَنُه ِدْرًعا ِمْن َحِديٍد .
وه��ذا احلدي��ث يدل على ج��واز البي��ع مع تاأجي��ل الثمن، 
وبي��ع التق�ص��يط ما هو اإل بيع موؤج��ل الثمن، غاية ما فيه 

اأن ثمنه مق�صط اأق�صاطًا لكل ق�صط منها اأجل معلوم .
ول فرق يف احلكم ال�ص��رعي ب��ني ثمن موؤجل لأجل واحد 
، وثم��ن موؤج��ل لآج��ال متع��ددة، وذه��ب جمه��ور العلماء 

ومنهم الأئمة الأربعة اإىل جوازه .
وعل��ى احلكوم��ة اأن تفيد النا���ش بهذا الأمر حلل م�ص��اكل 
املواطن��ني ومعاجل��ة اأزم��ة ال�ص��كن الت��ي يعانيه��ا البل��د 
بالتق�ص��يط حيث نعي���ش اأزمة خانقة يف ال�ص��كن، ب�ص��بب 
ف�صل احلكومات املتعاقبة يف معاجلتها، ما اأدى اإىل تفاقم 
ظاه��رة الع�ص��وائيات وبخا�ص��ة يف بغ��داد، حي��ث ي�ص��ر 
خمت�ص��ون واإح�صائي��ات حكومي��ة اإىل حاج��ة البل��د اإىل 

اأربع مايني وحدة �صكنية ملعاجلة هذه امل�صكلة فقط .

يف اأغنى بلد بالعامل العراق  ... التق�سيط هو احلل !
          روبرتاج: د.واثق عبا�س

       ارتفاع اأ�سعار الب�سائع وال�سلع والتجهيزات املختلفة اإ�سافة اإىل غالء املعي�سة و�سحة املوارد وتقلي�س الرواتب وتاأخريها والتق�سف ونزول اأ�سعار 
النفط كلها من االأمور التي تثقل كاهل املواطن ال�سيما املوظفني, ومنهم �ساكنني يف بيوت اإيجار ف�ساًل عن امل�ساريف اليومية واالأمور احلياتية املتكررة 

يوميا واملتعبة التي حتتاج اإىل دخل كبري لكي تنقذ هذه العوائل املتعبة ماديًا ومعنويًا, لذلك نراهم ي�سطرون اإىل �سراء املواد ال�سرورية بالتق�سيط من 
اآثاث واأجهزة كهربائية خمتلفة ومواد اأخرى مل تتمكن العوائل �سراءها نقدا فيلجاأون اإىل حمالت ومعار�س تعمل بالبيع بالتق�سيط , جلذب اأكرب عدد من 
املواطنني وهي حالة قد تكون جيدة وم�ساعدة للمواطنني لذوي الدخل املحدود ل�سراء ب�سائع ومواد خمتلفة وحديثة يف نف�س الوقت,وقد تكون الإ�سعاف 

كاهله, يف وقت كان ال�سعب ت�سعب عليه �سراء تلك الب�سائع .
ولكن بعد عام2003  دخلت للعراق العديد من الب�سائع ومن منا�سىء عديدة امتالأت االأ�سواق العامة واملحالت من تلك الب�سائع منها الردئ ومنها الغايل  
والتق�سيط هو حل لل�سراء قد يريح املواطن  وخا�سة ذوي الدخل املحدود واملوظف بغ�س النظر عن زيادة االأ�سعار التي يقوم بتحميلها التاجر اأو �ساحب 
املحل على ب�ساعته والتي تباع ب�سعف اأو اأكرث من �سعرها, مما يعني ا�ستنزاف الراتب وزيادة اأ�سعار الب�سائع ب�سكل ال يتنا�سب مع احلاجة وت�سبح احلاجة 

اأ�سعاف �سعرها احلقيقي .

م��ن اه��م املوؤ�ص��رات اليجابي��ة الت��ي بينته��ا 
الع��راق  او�ص��اع  ع��ن  الممي��ة  املوؤ�ص�ص��ات 
ومنه��ا البن��ك ال��دويل اأن الع��راق ق��د ح�ص��ي 
بالدميقراطي��ة وتق��دم على اأقران��ه من الدول 
العربي��ة ب��ل جت��اوز بع���ش ال��دول العظم��ى 
م�صاهرالدميقراطي��ة  بع���ش  يف  كريطاني��ا 
ومنها ن�صبة امل�ص��اركة يف النتخابات العامة 

....
 وهي حالة نفتخر بها. اإل اأن الأمر لي�ش كذلك 

فيما يخ�ش اب�صط مقومات الدولة وهي :
•العدل

•و�صيادة القانون 
فالع��دل يف العراق م��ن ال�صا�ص��يات املفقودة 
متام��ا ب��ل ل جت��ده يف اي زاوي��ة م��ن زواي��ا 
الدول��ة العراقية اجلديدة من اعلى الهرم اىل 
ادن��اه ول يحت��اج الق��اريء الك��رمي ل�ص��واهد 
لتعريفه بذلك فكل عراقي هو بحد ذاته �صاهد 

، اما �صيادة القانون فهو كذبة كبرة .
بال�صاح��ات  ين��ادي  م��ن  ليعل��م  علي��ه 
�ص��رعتها  ب��اأن  ال�ص��ريعة...  القت�صادي��ة 
مرتبطة ب�صيادة القانون، اإذ التجربة الدولية 
توؤك��د عل��ى �ص��رورة الرتاب��ط ب��ني م�ص��توى 
�ص��يادة القان��ون وم�ص��توى وعم��ق الإ�صاح 

القت�صادي.
م��ن  بق��وة:  نف�ص��ه  يط��رح  ال��ذي  ال�ص��وؤال 

امل�صوؤول عن تردي حالة �صيادة القانون؟ 
ه��ل ه��و املواط��ن منطلق��ا م��ن ثقاف��ة متخلفة 

.......ام احلكومات  ؟ 
اإن نزعة الف�صاد والتجاوز على القانون تاأتي 
من حالة ترجيح الفرد مل�صلحته اخلا�صة على 
ح�ص��اب امل�صلحة العامة، وتتحمل موؤ�ص�صات 

الدين والثقافة م�صوؤولية يف هذا الإطار.
ان موؤ�صر ال�صفافية يف العراق منخف�صة جدا 
وفق��ا ملنظم��ة ال�ص��فافية ،  حي��ث انه م��ن مهام 
احلكوم��ات اط��اع �ص��عوبها عل��ى �صيا�ص��تها 
ومنه��ا الت�صرف بامل��ال الع��ام. ادراكا لأهمية 
ال�ص��روع  تع��ذر  نتائجه��ا  وم��ن    ، ال�ص��فافية 
بالإ�ص��اح لأن املواطن��ني اأ�صبح��وا ي�ص��كون 

مب�صداقية اي م�صروع ا�صاحي.
وجدي��ة  حما���ش  �صع��ف  ذل��ك  اىل  اأ�ص��ف   
التع��اون  يف  احلكومي��ة  الأجه��زة  منت�ص��بي 
لجن��اح اي م�ص��روع ا�صاحي  ،  وهذا عامل 

مهم يف معاجلة م�صاكل الف�صاد  .
ول �ص��ك ان ه��ذا �ص��وف يح��رم الع��راق م��ن 
فر���ش ا�ص��تثمار ال�ص��ركات الر�صين��ة ، وه��و 
التكنولوجي��ا  نق��ل  اإعاق��ة  يف  ي�ص��اهم  اأم��ر 
وادخال املمار�ص��ات الإدارية املتقدمة. عاوة 
على ما تقدم فاإن ال�صفافية هي اإحدى مفردات 
�ص��يادة  لدع��م  ال�صروري��ة  الر�ص��يد  احلك��م 
القانون وحماربة الف�ص��اد ورفع كفاءة الأداء 
العام، وبغر ذلك ي�صعب اأن يتحقق اي تقدم 
يف تطبيق احلكم الر�ص��يد ،  ورفع موؤ�ص��رات 
الع��راق يف الأئتم��ان ل��دى املوؤ�ص�ص��ات املالية 
العاملية ، والذي بدوره يوؤثر على م�صداقيتنا 
كدول��ة امامه��م حي��ث بالنتيجة ينعك���ش على 
م��ا دم��ره  بن��اء  م�ص��تويات العم��ار واإع��ادة 

الإرهاب يف بع�ش مناطقنا .

ال�سفافية والف�ساد واالإ�سالح

عامر العبادي
مستشار االعمار

في الصميم
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اأبرز مباريات اليوم

هوبرورو�سيلده

ال�سكندريالزمالك

03:45نا�سيونال اإنديبندينتي

ال�سريحالوحدات

اأ�سرتالياتايالند

كمبوديافيتنام

�سانتو�سجاما

19:00

19:30

17:30

11:30

14:30

03:45

مباحثات عراقية �سعودية لبحث خالف مباراة االأر�س املحايدة بت�سفيات املونديال
غادر وفد الحتاد العراقي لكرة القدم 
العا�صم��ة بغ��داد متوجه��ا اىل عم��ان 
للقاء وفد الحتاد ال�صعودي للتباحث 
الوطن��ي  منتخبن��ا  مبارات��ي  ب�ص��اأن 
ام��ام ال�ص��عودية يف ت�صفي��ات كاأ���ش 
العامل بناًء عل��ى رغبة وطلب الحتاد 

ال�صعودي.
وذك��ر بي��ان لاحت��اد، ان "وفد احتاد 
رئي���ش  م��ن  تاأل��ف  العراق��ي  الك��رة 
الحت��اد عب��د اخلالق م�ص��عود ونائب 
الرئي���ش علي جبار واملدير العامي 

يف الحتاد حممد خلف".
واأو�ص��ح م�ص��عود بح�ص��ب البي��ان ان 
رغبت��ه  اأب��دى  ال�ص��عودي  "اجلان��ب 
للقاء بنا والتباحث ب�صان الجراءات 
املتخ��ذة ب�ص��اأن املبارات��ني وف��ق قرار 
باج��راء  القا�ص��ي  ال��دويل  الحت��اد 
املباراتني يف مكان حمايد للطرفني".

موقفن��ا  عل��ى  "اأكدن��ا  واأ�ص��اف 

ملباراتن��ا  ملعب��ا  ماليزي��ا  باختيارن��ا 
ال�ص��عودي  اجلان��ب  وعل��ى  الوىل 
حتدي��د ملعب��ه املفرت���ش وف��ق ق��رار 
باخ��وة  ]الفيف��ا[  ال��دويل  الحت��اد 
الت�صعي��د  ع��ن  بعي��دا  وحمب��ة 

"اأكدن��ا  اىل  م�ص��را  العام��ي" 
لل�ص��عودية ثباتن��ا عل��ى موقفن��ا دون 
اي تغي��ر وم��ع ه��ذا ل منانع ابدا يف 
والتوا�ص��ل  واحلدي��ث  معه��م  اللق��اء 

بروح ال�صقاء".
]الفيف��ا[  ال��دويل  الحت��اد  ان  يذك��ر 
ق��رر يف 18 م��ن اي��ار املا�ص��ي اإقام��ة 
مباراتي الع��راق وال�ص��عودية ]ذهابًا 
واأيابًا[ يف ت�صفيات مونديال رو�صيا 
واخت��ار  حماي��دة،  باأر���ش   2018

العراق ماليزيا للقاء ال�صعودية.
اأك��رث  رف�ص��ت  ال�ص��عودية  وكان��ت 
يف  باده��ا  منتخ��ب  لع��ب  م��رة  م��ن 
النهائي��ة  ال�ص��بوية  الت�صفي��ات 
ار���ش  يف   2018 رو�ص��يا  ملوندي��ال 
الع��راق املفرت�ص��ة يف اي��ران ب�ص��بب 
احلظ��ر ال��دويل عل��ى ماع��ب العراق 
الريا���ش  ب��ني  ال�صيا�ص��ية  لاأزم��ة 

وطهران.
ال�ص��عودي  الحت��اد  رئي���ش  وق��ال 
لك��رة الق��دم اأحم��د عي��د، يف العا�ص��ر 
م��ن مت��وز اجل��اري "م��ازال موقفن��ا 

ام��ام  ال��رد  مواجه��ة  بخو���ش  ثابت��ا 
مت  وحالي��ا  ال�ص��عودية،  يف  الع��راق 
نق��ل املواجه��ة الأوىل يف التا�ص��ع من 
�ص��بتمر/ اأيلول املقب��ل اإىل العا�صمة 
املاليزي��ة كوالملب��ور بحك��م اأن اللقاء 
ل  الأم��ر  وه��ذا  الع��راق  با�ص��ت�صافة 
يهمن��ا لأن ]الفيف��ا[ مين��ع اللع��ب يف 
الع��راق، ام��ا مواجه��ة الأي��اب فهن��اك 
قرار �صي�صدر من الحتاد الدويل باأن 
تثب��ت يف ال�ص��عودية ولي���ش باأر���ش 

حمايدة".
واأك��د عي��د "ل��ن نر�ص��ى باللع��ب على 
بادن��ا  لأن  اطاق��ا  حماي��دة  اأر���ش 
اللع��ب فيه��ا  ل يوج��د به��ا م��ا مين��ع 
و]الفيف��ا[ يعرف ه��ذا الأم��ر والمور 
�ص��تكون يف �صالح ال�ص��عودية بنهاية 

الأمر". على حد قوله.

نفط الو�سط يتاأهل اىل الن�سف 
النهائي لكاأ�س اآ�سيا بكرة ال�ساالت

تاأه��ل ممث��ل الع��راق ]نف��ط الو�ص��ط[ اىل دور الن�ص��ف النهائي 
لكاأ�ش اآ�صيا لكرة ال�صالت بعد تغلبه على ال�صد القطري بهدفني 
لهدف يف مناف�صات بطولة الأندية الآ�صيوية واجلاري اأحداثها 

يف العا�صمة التاياندية بانكوك.
وكان الن��ادي العراق��ي قد حجز اول ام���ش الحد بطاقة العبور 
ل��دور الثماني��ة بع��د ف��وزه عل��ى ن��ادي دالي��ان ي��وان دينا�ص��تي 
ال�صيني، بخم�صة اهداف مقابل هدف واحد يف اجلولة الثانية 

للمجموعة الآ�صيوية الثالثة لكرة ال�صالت.
وكان ن��ادي نفط الو�ص��ط العراقي قد تع��ادل يف املباراة الوىل 

مع نادي دبا احل�صن الماراتي 2-2.
ويقود النادي املدرب الوطني هيثم عبا�ش بعيوي.

الفن��ي  املدي��ر  مي��كال،  روجري��رو  اأك��د 
لك��رة  الرازيل��ي  الأوملب��ي  للمنتخ��ب 
دا  نيم��ار  بر�ص��لونة  اأن مهاج��م  الق��دم، 
�ص��يلفا، متحف��ز للغاي��ة، خلو�ش حتدي 
اقتنا���ش  اأج��ل  م��ن  ري،   اأوليمبي��اد 

الذهب الأوليمبي ملنتخب ال�صيلي�صاو.
�صحف��ي  موؤمت��ر  يف  مي��كال،  وق��ال 
مبع�ص��كر الحتاد الرازيلي، يف مدينة 
تر�صوبولي���ش،: »اإنه متحف��ز للغاية. 
اإن��ه ي��درك م��ا ميثله الف��وز به��ذا اللقب، 
�ص��كل  باأف�ص��ل  امل�ص��اعدة  ي��ود  وه��و 

ممكن«.
واأكد املدرب، الذي توىل قيادة املنتخب 
الأوملبي بعد ا�ص��تقالة كارلو���ش دوجنا 
اأهمي��ة  عل��ى  يونيو/حزي��ران،  يف 
حما���ش لع��ب بر�ص��لونة ال��ذي و�صف��ه 
باأن��ه »اأف�صل لعب برازيلي«، على مر 

الع�صور.
ل  الع��امل  يف  م��درب  »اأي  وت�ص��اءل: 
يحت��اج نيم��ار يف فريق��ه؟«، مو�صًح��ا 
اأن الاعب �ص��عيد بوجوده يف املنتخب 

الأوملبي.
وداف��ع امل��درب ع��ن »ثقاف��ة ك��رة الق��دم 

الرازيلي��ة« الت��ي تقوم عل��ى الهجوم، 
لكن��ه اأ�ص��ار اإىل اأن »اجلانب الهجومي 
هن��اك  تك��ون  ل  حت��ى  ليكف��ي  وح��ده 

خطورة دفاعيا«.
وب�ص��وؤاله عمن �صرتدي �ص��ارة القيادة 
ه��ذا  بح��ث  باأن��ه  اأج��اب  الفري��ق،  يف 
املو�ص��وع »داخلًي��ا« باملنتخ��ب واأن��ه 

�صيعلن قريًبا قراره يف هذا ال�صاأن.
ويلع��ب منتخ��ب ال�صيلي�ص��او 

الأوىل  املجموع��ة  يف 
الق��دم  ك��رة  مبناف�ص��ات 

للرج��ال، يف اأوليمبي��اد 
ري��و اإىل جانب جنوب 
والع��راق  اأفريقي��ا 

والدمنارك.
الرازي��ل  وتخو���ش 

مباراته��ا الأوىل اأم��ام 
اأفريقي��ا  جن��وب 
عل��ى ملع��ب م��اين 
يف  جارينت�ص��ا 
 4 ي��وم  برازيلي��ا، 

اأغ�صط�ش/اآب.

مدرب الربازيل: نيمار متحفز للغاية خلو�س حتدي االأوملبياد

اعــــــــــالن
ا�ص��تنادا  اىل الفق��رة )5( م��ن كت��اب دائ��رة املنظم��ات غ��ر احلكومي��ة املرق��م د م غ /016742/٣0٣8 يف 
2016/6/15 قرر جمل�ش ادارة اجلمعية دعوة الهيئة العامة للجمعية لانعقاد لجراء النتخابات التكميلية 
لع�صوية جمل���ش ادارة اجمعية للدورة احلالية )2014-2016( وتعديل الفقرة )4( من املادة )12( من نظام 
اجلمعي��ة وامل�صادق��ة عل��ى جميع ق��رارات جمل���ش ادارة اجلمعية قب��ل انعقاد ه��ذا الجتماع و�ص��يكون موعد 
الجتماع يف ال�ص��اعة التا�ص��عة من �صبيحة يوم ال�ص��بت املوافق 2016/7/27 ) وعند عدم ح�صول الن�صاب 
يوؤجل الجتماع �صاعة واحدة عندها يعتر الن�صاب كاما مهما كان عدد احل�صور( وفق الفقرة )1( من املادة 

ال�صاد�صة ع�صر من نظام اجلمعية .
وذلك على قاعة بناية جمعية الرتبية ال�صامية يف املن�صور / مقابل م�صت�صفى الهال الحمر اجلراحي.

مع التقدير
رئي�س اجلمعية
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حج��ارة تلو الأخ��رى .. حر�صنا على بنائه 
حت��ى   ، وتزويق��ه   ، وتلميع��ه   ، واتقان��ه   ،

قدمناه للعامل اأجمع ..
منجز القرن والع�صر اجلديد ..

�ص��ور ) الظل��م ( العظيم ميت��د يف ربوعنا ، 
يقتات من اإن�صانيتنا ، وينمو ويكر مبزيج 
م��ن القهر ، والقمع ، والتوح���ش ، ويتغذى 

على ق�صوة مفرطة ، واعتداء دون انتهاء !

من��ذ اللحظ��ة الأوىل الت��ي ر�صين��ا فيه��ا اأن 
ميتهن احلر ، ويقبع الأباة خلق الق�صبان ، 

وتذبح الكلمة ..

معن��ى  فيه��ا  حمون��ا  الت��ي  الوهل��ة  ومن��ذ 
الوطن ، وحولناه لأ�صاء ..

ومنذ اأن ت�ص��رب نفو�ص��نا بحب الدكتاتور ، 
ورف�ش احلرية .. 

ومنذ اأن �صيقنا وا�صعاُ ، واآثرنا فقهًا عقيمًا 
، وفكرُا �صاذًا ..

بنينا ال�صور !
امتهان كرامة الإن�ص��ان .. وتزييف الذاكرة 
.. وتعميق الكراهية .. و�ص��فك الدماء دون 
حق .. وتغييب الوعي والعقل .. والإرهاب 

.. كلها ظلم عظيم 

وال�ص��ور يعل��و يوم��ًا بع��د اآخ��ر ، ويتحول 
اإىل ج��زء من تكويننا ، وحجارته القا�ص��ية 
تفكك جمتمعنا ، وت�صيب اأر�صنا بالتيب���ش 

واجلفاف !

والكل م�صوؤول .. من يحمل �صوط التعذيب 
، و�صاح القتل ، ومن يحمل ثقافة الكراهية 

، وي�صنع اجلهل ، ويغذي به الأجيال !

ال��كل م�ص��وؤول .. م��ن يرت�ص��ي بال�ص��كوت 
بحث��ًا ع��ن النج��اة .. وم��ن يخن��ع فيقبل اأن 

يكون للظامل اأداة !

يف  ال�ص��ور  نحط��م  ب��اأن  اإل  خا���ش  ول 
نفو�ص��نا وعقولن��ا اأوًل ، ث��م من�ص��ي لنعلي 
اأ�ص��وار احلري��ة والع��دل واملحب��ة والوداد 

بديًا عنه !

ول خي��ار اأمامنا اإل باأن ن�ص��تبدل احلجارة 
ال�صماء .. بزهرة القداح !

فيض الخاطر

رئيس التحرير

بهاء الدين النقشبندي

معتمــدة مــن نقابــة الصحفييــن العراقييــن برقــم اعتمــاد )589( 

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )1246( لسنة 2009

دينــار   500 صفحــة   16
عراقية.. سياسية.. عامة
www.daralsalaam.com

سور ) الظلم ( العظيم !

م��ن  كاثوليك��ي  كاه��ن  اته��م 
كن��دا،  و�ص��ط  يف  لن��دن  مدين��ة 
الأم��وال  م��ن  مبل��غ  باختا���ش 
يتخط��ى الن�ص��ف ملي��ون دولر 
كندي )٣86 األف دولر اأمريكي 
تقريب��ا(، كان خم�ص�ص��ا ملراك��ز 
ا�ص��تقبال الاجئ��ني ال�ص��وريني 

يف الباد.
اأح��د  وه��و  �ص��اكا،  عام��ر  وكان 
كهن��ة الكني�ص��ة الكلداني��ة الكاثوليكي��ة، قد ح�ص��ل على ه��ذه الأموال من حوايل ع�ص��رين 
واهبا بذريعة برنامج وهمي لرعاية اأن�صطة ا�صتقبال الاجئني ال�صوريني، وفق ما ك�صفت 

�صرطة لندن يف مقاطعة اأونتاريو.
واأو�صح��ت ال�ص��رطة اأن "التحقيق ج��رى يف كل اأنحاء مقاطع��ة اأونتاريو ويف الوليات 
املتح��دة ويف بل��دان اأخرى". وكان املطران عمانوئيل �ص��ليطا راعي الأبر�ص��ية الكلدانية 
يف كندا قد �صرح يف وقت �ص��ابق ل�صحيفة "لندن فري بر���ش" باأن الأب �ص��اكا ات�صل به 

ليبلغه باأنه لعب القمار وخ�صر الأموال املخ�ص�صة لاجئني.
ورف�ش املطران �صليطا التعليق على هذه املعلومات يف ات�صال من وكالة فران�ش بر�ش.

يف ب��ادرة لت�ص��هيل تنق��ل ال�ص��ياح 
ال�ص��وريني،  والاجئ��ني  الع��رب 
اللغ��ة  اإ�ص��طنبول  بلدي��ة  اأ�صاف��ت 
لوح��ات  م��ن  ع��دد  اإىل  العربي��ة 
الطريق يف املدين��ة، لت�صبح بذلك 
اللغ��ة الثالث��ة اإىل جان��ب اللغت��ني 

الرتكية والإنكليزية.
وذكرت �صحيفة "خر تورك" اأن 
البلدية زودت ال�ص��اخ�صات باللغة 
العربية، خال املرحلة التجريبية 
كل  يف  م�ص��روعها  م��ن  الأوىل 
ت��وب كاب��ي و�ص��ارع  م��ن منطق��ة 

و�ص��ط  الف��احت  منطق��ة  يف  وط��ن 
اإ�صطنبول.

وكان��ت بلدي��ة اإ�ص��طنبول اأدرجت 
العربي��ة  اللغ��ة  �ص��ابق  وق��ت  يف 
اإىل ع��دد م��ن �صا�ص��ات املعلوم��ات 
يف  الداخل��ي  النق��ل  خط��وط  يف 
وزيت��ون  كاب��ي  ت��وب  منطقت��ي 
اأعم��ال  ت�ص��هيل  به��دف  برن��و، 
حي��ث  فيهم��ا،  الع��رب  املواطن��ني 
حتت�ص��ن هات��ني املنطقت��ني اأعداد 
مقدمته��م  ويف  منه��م  كب��رة 

الاجئني ال�صوريني.

كاهن ي�سرق اأموال الالجئني 
يف كندا ويلعب بها القمار

تعرف على تطبيق »في�س تامي« وكيف �ساهم يف اإف�سل االنقالب يف تركيا!

اإ�سطنبول ت�سيف العربية على 
لوحات الطرق يف املدينة

الدكت��ور  ال�ص��عودي  الداعي��ة  ق��ال 
�ص��لمان بن فهد العودة، اإن "الكثرين 
ال���بوكيمون  لعب��ة  ع��ن  ي�ص��األون 
اليابانية التي اأطلقتها �صركة ننتندو .

فيدي��و  مقط��ع  يف  اأ�ص��اف  الع��ودة، 
ن�ص��ره على ح�ص��ابه يف "في�ص��بوك"، 
اأن "الكثري��ن يلج��اأون اإىل: م��ا ه��و 
فت��وى!"،  ح��رام؟  اأم  ح��ال  احلك��م؟ 
واأ�ص��اف: "ل اأرى الت�ص��رع لأن الل��ه 
تع��اىل يق��ول )ول تقول��وا مل��ا ت�ص��ف 
وه��ذا  ح��ال  ه��ذا  الك��ذب  األ�ص��نتكم 

حرام(".
ون�صح الع��ودة، ب�"ع��دم التحدث عن 
اللعب��ة اأثن��اء القي��ادة، واملبالغة فيها، 
وهن��اك  اخل�صو�صي��ات،  وانته��اك 
ماحظ��ات اجتماعي��ة وتربوي��ة، ول 
تلج��اأ اإىل التح��رمي لأن��ك تنفع��ل الآن 
ف��رتة  اللعب��ة، وبع��د  �ص��طوة  ب�ص��بب 
ط��ر  ط��ار  وم��ا  ت�صع��ف،  اأو  تنته��ي 
وياأت��ي  وق��ع،  ط��ار  كم��ا  اإل  وارتف��ع 

بعدها ما هو اأطم واأعم واأهم منها".

�سلمان العودة يتحدث عن "البوكيمون" 
وين�سح بعدم الت�سرع يف اإ�سدار فتوى بخ�سو�سها

متابع��ي  م��ن  كث��رون  ينتب��ه  مل 
حماول��ة النق��اب يف تركي��ا، اإىل 
ل��ه  يع��ود  رمب��ا  ال��ذي  التطبي��ق 
الف�ص��ل الأك��ر "اإلكرتوني��ا" يف 
عل��ى  النق��اب  حماول��ة  اإف�ص��ال 
طي��ب  رج��ب  الرتك��ي  الرئي���ش 
اأردوغ��ان، وحكومة حزب العدالة 

والتنمية احلاكم.
وخل��ط كث��رون يف من�ص��وراتهم 
وتغريداتهم على مواقع التوا�صل 
الجتماعي بني التطبيقات، حيث 
قال البع�ش اإنها مكاملة "�صكايب" 
واآخرون ظنوها مكاملة "في�صبوك 

ما�صنجر".

غر اأن التطبيق الذي ا�ص��تخدمته 
للحدي��ث  يف"  ت��ي  "اإن  مذيع��ة 
م��ع الرئي���ش الرتك��ي، م��ا ه��و اإل 
تطبي��ق "في���ش تامي" امل�ص��تخدم 

يف اأجهزة "اآي فون".
ولوح��ظ اأن املكاملة كانت وا�صحة 
جدا مقارنة باملكاملات التي جترى 
وطل��ب  الإنرتن��ت،  �ص��بكة  ع��ر 
فيها الرئي���ش الرتكي من ال�ص��عب 
الن��زول اإىل ال�ص��ارع، الأم��ر الذي 
كان ل��ه الف�ص��ل الأك��ر يف تراجع 
عنا�ص��ر اجلي���ش الذي��ن حاول��وا 

تنفيذ النقاب.
ويعمل تطبيق "في�ش تامي" على 
ب�ص��ركة  اخلا���ش   "ios" نظ��ام 
"اآب��ل" وعل��ى اأجهزة احلا�ص��وب 

"ماكينتو�ش" التابعة لل�صركة.

واأطل��ق املدي��ر التنفيذي ال�ص��ابق 
لل�ص��ركة، �ص��تيف جوبز، التطبيق 
بالتزام��ن   ،2010 حزي��ران  يف 
ث��م  وم��ن   ،  "4 ف��ون  "اآي  م��ع 
التطبي��ق  ال�ص��ركة  ا�ص��رتت 
"في���ش  �ص��ركة  نفذت��ه  ال��ذي 
لتغ��ر  كوميونيكي�ص��نز"  ت��امي 
بع��د  "اأكتيان���ش"  اإىل  ا�ص��مها 
بي��ع التطبي��ق، لتدرج��ه "اآبل يف 
هواتفه��ا  مل�ص��تخدمي  متجره��ا" 

املحمولة.
تطبيق��ات  التطبي��ق  ويناف���ش 
التوا�صل الأخرى مثل "�صكايب" 
ليك��ون  في�ص��بوك"،  و"ما�ص��نجر 
تطبيق��ا ح�صريا حلامل��ي هواتف 

"اآبل" واأجهزتها.


