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العجز المالي بانتظار معجزة التمويل!!

دار السالم /بغداد
 19التــي مــن المقــرر أ�ن ُتعقــد الســبت
نشــرت الدائــرة اإلعالميــة لمجلــس المقبــل ،ويتضمــن الجــدول  12فقــرة
النــواب ،جــدول أ�عمــال الجلســة رقــم تتصدرهــا القــراءة الثانيــة لمشــروع

اال

فت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

للشــهر الثالــث على التوالي ،تنتظــر العوائل العراقية مصير
رواتبها ،ومصدر رزقها ،دون ان يملك أ�حد االجابة.
والغــرب منــه ،تلــك التصريحــات المتعــددة
وضــع غريــب ،أ
والمتناقضــة ،والتــي تصــدر عــن جهــات رســمية ،وال تزيــد
ارباكا.
المشهد إال ضبابية أ�و ً
وال..
المواطن يتساءل عن سبب أ
الت�خير أ� ً

قانــون تمويــل العجــز المالــي .ومــا تزال
وت�خرهــا
قضيــة رواتــب موظفــي الدولــة أ
وللشــهر الثالــث علــى التوالي مســتمرة،

وتلقــي بظاللهــا علــى الســاحة السياســية
العراقيــة ،وال ســيما وانهــا تتعلق مصير
ماليين العراقيين.

من يملك االجابة !
ثانيا..
ثم مصير ايرادات النفط ً
ثم مصداقية البرلمان في موقفه من الموضوع ،ومصداقية
الحكومة كذلك.
هــل فعـ ًـا االمر مرتبط بقانون العجــز المالي واالقتراض ،ام
هناك أ�غراض سياسية يدفع ثمنها الموظف البسيط؟
أ�ال تستدعي هذه الحالة المتردية للواقع االقتصادي العراقي

التفكيــر ولــو لمــرة بشــكل عملــي وجــاد إلنفــاذه مــن االنهيــار
الذي ينتظره؟!!
تســاؤالت كـثيــرة تطــرح كل يــوم ،وال يملــك أ�حــد االجابــة
عنها ،في حالة عجيبة غريبة ،ال تحدث إال في عراقنا اليوم.
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اعادة هيكلة الشركات
األهمية والعقبات

بقلم :اياد السامرائي
اعــادة هيكلــة الشــركات موضــوع مهــم ،وقــد اوردتــه الورقــة

البيضــاء بشــكل ينقصــه تفصيــل فــي كيفيــه تحقيــق الهيكلــة
وقوانين انشاء الشركات وتطويرها.

لحــد االن هنــاك الكـثيــر من الــدول التي حاولــت ذلك ،لكنها
لــم تنجــح في ذلك النجاح المطلوب لتفشــي البيروقراطية في
جهاز الدولة على الرغم من توفر النوايا الحسنة لذلك.
يحتاج أالمر إ�لى إ�رادة سياسية قوية ومرنة ،ومراجعة للقوانين
المعرقلة والمتقاطعة التي ادخلت كـثير من جوانب االقتصاد
نموذجا
فــي حالــة من الشــلل التــام .ويمكن أ�ن تكــون الصين
ً
فريدا في تطوير االقتصاد ينبغي دراسته واالستفادة منه دون
ً
أ�ن نغفل سلبياته ،وهو نموذج لم تستطع الهند اللحاق به إ�لى
آالن ،علــى الرغــم مــن ســعي حكومتها إ�لى ذلــك و إ�رادة الغرب
فــي أ�ن تكــون الهنــد بديــل الصيــن فــي الشــراكة التجارية معه
وذلك بســبب العقبــات التشــريعية والبيروقراطية الموجودة.
اكبــر معرقــل لتطور الشــركات هو الرخصة بعد انشــائها والتي
سنويا واال لن تستطيع االستمرار بالعمل وهذا
يجب ان تجدد ً
غيــر موجــود فــي غالــب دول العالــم المتطــورة ،والتــي تكـتفي
بكشــف الحسابات التي تقدم لدوائر الضريبة ،ويمكن للشركة
تجميد عملها والعودة إ�ليه في أ�ي وقت أ�ن اضطرت لذلك .ان
مراجعة قوانين الشــركات مراجعة شاملة ،وتسهيل إ�جراءات
االســتثمار ،واســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة المتطــورة مهــم
ـدا ويحتــاج الــى ســرعة متناهية ،فــا وقت لدينــا لمراجعات
جـ ً
طويلة ،ونحتاج الى سرعة بالغة في توفير فرص االستثمار فال
يحتــاج المســتثمر إ�ال بضعة أ�يام لحصول الموافقات الرســمية
والتسهيالت الضرورية.

•االرهــاب ســلوك مرفــوض ،يســتند إ�لــى فكــر
شاذ ،ونفس مريضة بالغلو والتطرف ،ال هوية
لــه وال ديــن ،وال يحمــل مشــروع إ�ال الخــراب
والتدمير.

•لقــد رســخ إالســام رســالة الســام فــي ربوع
العالم كله بقيمه ومبادئه ،ومشــروع الكراهية
ـدا
الــذي تغذيــه بعــض أالطــراف جهـ ًـا أ�و حقـ ً
سيترك أ�ثره الكبير في زعزعة السالم العالمي.

•نســتنكر أ�ي فعــل تخريبــي يطــال أالبريــاء
فــي �ي دولــة مــن الــدول ،مثلمــا ّ
ننزه إالســام
أ
العظيم عن ربطه به.

•احتــرام أالديــان ورموزهــا ،وترســيخ مشــروع
الحــوار والتعايش بين الشــعوب ،وتجريم االســاءات
التــي تصــدر كل حيــن بحــق نبينــا الكريــم "صلى هللا
عليــه وســلم" ،ومنــع لغة وفكــر التطرف أ�ن تســودا،
خطوات الزمة وضرورية لحماية العالم من مشــاريع
الكراهية والخراب أ� ًيا كان اسمه وانتماءه.
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صدمة صباحية للعراقيين ..اسعار البيض تقفز
إلى  7آالف ودعوات المقاطعة تتصاعد
دار السالم /متابعة
إ�لى ســبعة آ�الف ونصف ،قفزت أ�ســعار
طبقــة البيــض فــي العاصمــة بغــداد،
أو�قــل مــن ذلك بقليل فــي المحافظات
أالخــرى ،وســط ضجــر شــعبي واســع
تجــاه تلــك الطفرات غيــر المعهودة في
أ�ســعار محبــوب العراقييــن علــى مائدة
إالفطار.
هــذه القفــزة المفاجئــة فــي أالســعار،
جــاءت عقــب غلــق الحــدود أ�مــام
االســتيراد مــن تركيــا ،وهــو مــا دفــع
أ�صحاب النفوس الجشعة إ�لى استغالل
ضعــف الرقابــة ،الحكوميــة ،وتفلــت
أالمــور مــن وزارة الزراعــة ،لتحقيــق
مكاسب مالية سريعة.
مــن جهتهــا كشــفت وزارة
الزراعــة ،عــن وجــود
أ�جنــدات خارجيــة
ومضاربين يعملون
علــى رفــع ســعر
بيــض المائــدة
للضغــط مــن
اجــل فتــح
االستيراد.
و قــا ل

المتحدث
با ســم
ا لــو ز ا ر ة
حميد النايف
 ،ان المنتج
المحلي من

يغطي اكـثر من  %80من حاجة السوق
المحليــة واالســعار ثابتــة اال ان هنــاك
من يعمل على رفع تلك االسعار.
واضاف ان هناك اجندات خارجية
ومضاربين وراء رفع االسعار يقومون
بشــراء البيــض مــن اصحــاب الدواجــن
وبيعه أب�سعار مرتفعة جدا ،عازيا
االمر للضغط على
الحكومة لفتح باب االستيراد.
وشــهدت االســواق العراقيــة ارتفاعــا
باسعار البيض ليصل
الى  6500دينار سعر
الطبقــة الواحدة ممــا اثار ضجة بمواقع
التواصــل ودعــوات لمقاطعــة شــراء
البيض.
وعلــى رغــم إ�عالن وزيــر الزراعــة محمد
كريــم الخفاجــي ،الســيطرة علــى
أالسعار ،لكن واقع الحال يتحدث غير
ذلك.
وقال الخفاجي ،إ�ن ســعر طبقة البيض
في االســواق االن يصل تقريبا الى 5
االف و 500دينــار ،مبينــا
أ�نه تمت السيطرة
علــى ارتفــاع

اسعار البيض.
أو�كد الخفاجي
أ�ن جمعية مربي الدواجن

ا لبيــض

شــخصت
تجــارا فــي علوة
جميلة وعلوة الدورة والسيدية،

يقومــون بشــراء  100الــف كارتونــة
بيض الحتكارها ،الفتا الى ان الجمعية
قررت
عدم البيع لهؤالء.
التجار
وراء ارتفاع أالسعار
ويقــول ابــو ســجاد صاحــب محــل لبيع
المواد الغذائية جملة في
حديث ان أ�سعار بيض المائدة
ارتفعت بشكل كبير
وســريع خــال فتــرة اســبوعين فقــط،
مبينــا ان الســعر كان قبــل عشــرة أ�يــام
ال يتجــاوز  60أ�لــف دينــار للكرتونــة
الواحدة في حين وصلت سعرها حاليا
ما يقارب  80أ�لف دينار.
ويتابــع أ�نه في يــوم واحد فقط ارتفعت
أ�ســعار علبــة البيــض فــي الجملــة عــدة
آ�الف دينــار ،متوقعــا ان ايقاف عمليات
التهريــب التــي كانــت تتــم ســابقا مــن
دول الجــوار يســتغلها التجــار لرفــع
أ�سعار البيض.
وقال صاحب متجر في منطقة الكرادة
مؤخرا بشــراء الكرتون
ببغــداد إ�نه قام
ً
الواحد من البيض بسعر جملة  78الف
دينــار ،والــذي يحتــوي علــى  12طبقـ ًـا،
وبســعر يبلــغ  6500دينــار للطبقــة
الواحدة ،مشــيرا الى أ�نــه يبيع الطبقة
الواحدة حاليا بســبعة آ�الف دينار وهو
ســعر اعتبــره باهــظ الثمــن لكـثيــر من
أالسر التي تسكن هذه المنطقة بالرغم
من مستواها المعيشي الجيد.
ويضيف ان بعض االشخاص يتفاجوئن
من الســعر الجديد للبيض وهناك
من يرفض
شــراءه ،وهنــاك مــن يتذمــر
بمجرد سماعه للسعر.
مطالبات بفتح االستيراد

مــن جانبه يقــول المواطن محمد نعمة
ان أ�ســعار بيــض المائــدة فــي أالســواق
ارتفعــت بشــكل كبيــر فــي االونــة
االخيرة بســبب جشع التجار واصحاب
الدواجن ،مبينا انه بات يشتري بمقدار
الفيــن دينــار مــن البيــض بعدمــا كان
يشتري سابقا طبقة واحدة بسعر اربعة
االف دينــار تكـفيــه لمــدة اســبوع واحد
لعائلته المتكونة من اربع اشخاص.
وطالــب نعمــة مــن وزارة الزراعــة
بالســماح باستيراد البيض من الخارج
لكــي يعــود ســعر البيــض كمــا كان
منخفضــا ،الفتــا الــى انــه مــا دام الحظر
موجــود فان أالســعار لــن تنخفض مرة
ثانية.
مــن جهتــه يقــول المواطــن علــي مؤيــد
ان بيــض المائدة أ�صبح الطبق الثانوي
بالنســبة لعائلتــه نظــرا الرتفاع أ�ســعار
البيــض بشــكل غيــر واقعي ،مؤكــدا ان
اللحوم باتت انسب سعرا من البيض.
ويشــير إ�لــى ان ضعف الرقابــة وانعدام
المحاســبة دفــع التجــار أو�صحــاب
الحقــول لرفــع أ�ســعار البيــض بشــكل
غيــر مقبول ،متوقعا ان التجار يقومون
إب�ثــارة اشــاعات معينــة لرفــع االســعار
للحصول على ارباح فاحشة.
وفــي تمــوز الماضــي ،قــررت الحكومــة
العراقيــة حظــر اســتيراد البيــض مــن
تركيــا ،وقــال اتحــاد الغــرف الزراعيــة
التركــي إ�ن العــراق يســتورد  85فــي
المائة من صادرات تركيا من البيض.
وعلــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
تصاعــدت الدعــوات ،لمقاطعــة بيــض
المائــدة ،والضغــط علــى تجــار الجملــة
أو�صحــاب الحقــول ،بهــدف خفــض
أالسعار و إ�عادة أالمور إ�لى نصابها.

4

من االقليم

الخميس

 19شهر ربيع األول  1442هـ  5 /تشرين الثاني 2020م /العدد 1556

دهوكي يستثمر في زراعة الكهوف
ّ
ويزود السوق المحلية بالفطر
دار السالم /دهوك
نجح مواطن من مجمع شــاريا جنوبي محافظة دهوك في إ�قليم كوردســتان ،باســتزراع
الفطــر داخــل الكهــوف ،حيــث اســتطاع انتــاج كميــة كبيــرة مــن هــذا المحصــول لتجــد
طريقها إ�لى السوق المحلية.
وقــال هشــيار ميــرزو ان منظمــة ايطالية فتحت دورة حــول كيفية زراعــة الفطر وتعلمنا
ان نمــو الفطــر يحتــاج الى درجة حرارة ال تزيد عن  30درجة موئية ففكرت بالزراعة في
الكهوف التي تتسم أب�جواء باردة.
وحــول نجــاح العمــل ،أر�ى هشــيار ميرزا ،ان المنتج الموســمي لزراعــة الفطر بكهف في
شاريا خالل شهرين يصل الى  800كيلوغرام ونقوم ببيعه للسوق ،الفتا إ�لى أ�ن االقبال
عليه كبير جدا ونبيع الكيلوغرام الواحد بسعر يتراوح بين ( )5-4االف دينار.

مطاردة أمنية تودي بحياة منتسب

وتصيب مدير مركز شرطة في اربيل
دار السالم /أ�ربيل
أ�فــاد مصــدر أ�منــي فــي اربيــل ،بـ أـ�ن اطــاق نار خــال عملية
مالحقــة أ�منيــة أ�ودت بحيــاة منتســب أو�صابــت مديــر مركــز
شرطة في المحافظة .وقال المصدر ،إ�ن عملية أ�منية نفذت
مالحقــة أ�حــد المتهمين في حي العدالة بمدينة اربيل تخللها
اطالق نار أ�سفر عن مقتل شرطي و إ�صابة مدير مركز شرطة،
وبحســب شــهود عيــان ،أ�فــادوا أ�ن المصــاب هــو (العقيــد
عزالديــن) مديــر مركــز شــرطة مرمــز ،مبينيــن أ�ن المنتســب
الذي فقد حياته هو نجل العقيد المصاب.

انطالق معرض روانكه لتوفير فرص
العمل على مستوى العراق

دار السالم /أ�ربيل
انطلــق فــي اربيــل عاصمــة
اقليــم كوردســتان ،معــرض
للعمــال الدولــي،
روانكــه أ
فر ص  .٢٠٢٠و بســبب
التدابيــر الصحيــة الخاصــة
بجائحــة كورونــا ،ستسـ ّـير
أ�عمــال المعــرض ،بنظــام
"اوناليــن" عــن بعــد عبــر
الموقع االلكـترونيwww. ،
 ،rfijf.comكمــا اعتمــد
خاصا لتلقي
موقعا ً
المعرض ً

اتصــاالت التوظيف من قبل

الشــباب الخاصــة نتيجــة

إالجراءات الوقائية.

نقل محافظ أربيل إلى
الخارج للعالج من كورونا
دار السالم /أ�ربيل
اعلــن مكـتــب محافــظ اربيــل
باقليــم كوردســتان ،نقــل
المحافــظ فرســت ســوفي الــى
خــارج البــاد لتلقــي العــاج بعد
اصابتــه بفيروس كورونــا ،نافيا ما
اســماها باالخبــار المضللــة التــي
نشــرت بشـ أـ�نه .وجــاء فــي بيــان
للمكـتــب ،انه بعد نقــل المحافظ

فرســت ســوفي الــى خــارج
البــاد بســبب اصابتــه بفيــروس
كورونــا وعــدم اســتقرار حالتــه
الصحيــة ،قامت بعض الصفحات
المضللــة واشــخاص ال يتمتعــون
بالمســؤولية مــن الذيــن ال علــم
لــه بالحالــة الصحيــة للمحافــظ
بنشــر بعض االخبــار والمعلومات
بش�نه.
أ

حادث تصادم ّ
مروع بين  9سيارات
داخل نفق في أربيل
دار السالم /أ�ربيل
ّ
أ�بلــغ شــهود عيــان أب�ن حــادث تصادم مروع وقع داخــل نفق في أ�ربيل
مــا أ�وقــع إ�صابــات .وقال الشــهود إ�ن حادث مروري وقع فــي نفق حرير
المــؤدي إ�لــى أ�ربيــل ،حيــث اصطدمــت  9مــع بعضهــا البعــض داخــل
النفق ،مضيفين أ�ن إ�صابات وقعت بين صفوف سائقي تلك المركبات
يستقلونها.
والشــخاص التــي كانــوا
أ
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اتفاق سنجار ..خطوة نحو تفكيك األزمات أم
مزايدات في بورصة السياسية

دار السالم /بغداد
تضــارب مواقــف الكـتــل السياســية،
والفصائــل المســلحة ،بشـ أـ�ن االتفــاق
أالخيــر بيــن الحكومــة العراقيــة ،و إ�قليــم
كردســتان ،حــول تطبيــع أالوضــاع فــي
ســنجار ،ففــي الوقــت الــذي رحبــت فيــه
أ�وســاط بهذا االتفــاق ،باعتبار إالجراءات
التــي ّ
تضمنهــا ،أر�ت فيــه أ�خــرى ،منــح
إالقليــم ســلطات واســعة فــي المنطقــة
التي كان يســيطر عليها قبل عام ،2017
لكنه انســحب منها ضمن العقوبات التي
ُفرضت عليه ،بسبب استفتاء االنفصال.
الموقــع مؤخـ ًـرا ،علــى
ونــص االتفــاقّ ،
إ�خــراج المجموعــات المســلحة ،مثــل
الحشــد الشــعبي ،وحــزب العمــال
الكردســتاني ،وتســليم الملف أالمني إ�لى
والجهــزة االتحاديــة
الشــرطة المحليــة ،أ
الخرى ً
حصرا.
أ
وبحســب وثائــق االتفاق ،فـ إـ�ن العمليات
المشــتركة أو�جهــزة أالمــن االتحاديــة،
ستتسلم مهام إ�دارة القضاء ،وعلى أر�سها
جهــاز أالمــن الوطنــي ،ووزارة الداخليــة
االتحاديــة ،وجهــاز المخابــرات الوطنــي،
ومكـتب رئيس مجلس الوزراء االتحادي.
مع االتفاق  ..لكن
وتــرى النائبــة عــن المحافظــة انتصــار
الجبــوري ،أ�ن جميــع مجتمــع نينــوى،
بمختلــف فائتــه ،يطمــح إ�لــى تطبيــع
أ�وضــاع ،و إ�عــادة ترتيبهــا ،وتنظيمهــا،
وعــودة النازحيــن ،وتهيئــة أالجــواء
والمناخــات المالئمــة لذلــك ،ومــا حصل
فــي ســنجار ،جــاء فــي هــذا الســياق ،غيــر
أ�نــه يؤخــذ عليه ،عــدم أ�خذ أر�ي ومشــورة
المجتمــع العربــي ،الــذي يســكن في هذه
المنطقــة ،واقتصرت أ�طــراف المبادرة أ�و
االتفــاق على الحكومــة االتحادية ،و إ�قليم
كردســتان ،وهــذا فيــه إ�قصــاء لمكـ ّـون
أ�صيــل ،كان أالجــدر أ�ن يحضــر هــذا

االتفــاق ،ويطــرح رؤيتــه بشـ أـ�ن الحلــول
الممكنــة للمشــكالت التــي يعانــي منهــا
سنجار.
أو�ضافــت الجبــوري ،فــي تصريــح صحفي
إ�ن ســبب عــدم أ�خــذ مشــورة المكــون
العربــي ،مبهــم لغايــة آالن ،وحتــى أر�ي
النــواب لم يؤخذ فــي هذا االتفاق ،خاصة
مــع جــود بعــض المشــاكل التــي بحاجــة
إ�لــى حــل مــع مختلــف أالطــراف ،فمثـ ًـا
هنــاك عشــائر عربية أ�صيلة لم ُيســمح لها
يحتم علينا سؤال
بالعودة لغاية آالن ،ما ّ
الحكومــة االتحاديــة عــن كيفية حل مثل
هذه المشكلة.
رفض بسبب خسارة النفوذ
أو�ثــار هــذا االتفــاق حفيظــة بعــض القوى
السياسية بسبب خسارتها السيطرة على
المدينــة ،وهــو مــا يفتــح الباب أ�مــام مزيد
مــن االنســحابات المتواليــة مــن المــدن
التــي تتغلغــل فيهــا تلك القــوى وتحصل
فيها على نفوذ كبير.
وقــال أالمين العام لحركــة عصائب أ�هل
الحق ،قيس الخزعلي ،إ�ن االتفاق أالخير

الــذي حصــل بيــن الحكومــة المركزيــة،
و إ�قليــم كردســتان بخصــوص ســنجار
وتضمــن إ�خــراج الحشــد الشــعبي الــذي
ومكاف�ة
حرر سنجار هو مجاملة سياسية
أ
انتخابيــة علــى حســاب إاليزيدييــن الذين
عانــوا مــا عانوا مــن الوضع الســابق ويراد
أ�ن تستمر معاناتهم بهذا االتفاق الجديد.
 15أ�لف مسلح في سنجار
وبحســب مصــادر ميدانية ،مطلعــة ،إف�ن
نحــو  15أ�لــف مســلح فــي ســنجار ،بينهم
أ�ربعــة آ�الف مســلح ينتمــون إ�لــى وحــدات
إ�يزيديــة بعضهــا مرتبطــة بهيئــة الحشــد
الشــعبي ،إ�ضافــة إ�لــى أ�طــراف مســلحة
تابعــة لحــزب العمــال الكردســتاني،
وفصائل كردية – سورية أ�خرى.
ولــم تتضح حتــى آالن آاللية التي ســتقوم
بهــا حكومــة بغــداد إلبعــاد تلــك الجهات
عــن ســنجار ،إ�ذ حاولت في مرات ســابقة
نقــل لــواء  30مــن مناطق ســهل نينوى،
لكنهــا أ�خفقــت بســبب رفــض اللــواء،
وتدخل أ�طراف أ�خرى حالت دون ذلك،
واسعا أ�مام التساؤالت
وهو ما يفتح الباب ً
إ�ن كانت حكومة بغداد قادرة على تنفيذ

بنود هذا االتفاق.
ـددا باالنهيار،
وال يــزال اتفــاق ســنجار مهـ ً
خصوصـ ًـا مــع االنتقــادات الواســعة مــن
بعــض القــوى الشــيعية التــي اعتبرتهــا
مجاملــة للكــرد علــى حســاب الشــعب
إاليزيدي.
والحــزاب
وعارضــت بعــض القــوى أ
إاليزيديــة هــذا االتفــاق ،حيــث طالبــت
الحركــة االيزيديــة مــن اجــل االصــاح
والتقــدم ،الحكومــة إب�لغــاء االتفــاق فيمــا
هــددت بالتصعيــد في حال لــم يتم الغاء
هذا االتفاق.
وقالــت الحركــة فــي بيــان ،أ�ن الحكومــة
المركزيــة قدمــت ســنجار علــى طبــق
مــن ذهــب الــى قــوات البيشــمركة التــي
انســحبت فــي الســابق مــن القضــاء اثناء
دخول عصابات داعش إالرهابية.
وطالبــت الحركــة إب�لغــاء اتفاق ما يســمى
بتطبيع االوضاع في سنجار ،فيما هددت
بالتصعيــد فــي حــال لم يتم التنســيق مع
اهالي سنجار والغاء هذا االتفاق ،محملة
الحكومة ما ستؤول اليه أالمور.
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زلزال أزمير ..عائالت تشردت
وجهود تخفف المأساة

دار السالم /متابعة
لحظــات تحبــس أالنفــاس ،تلــك التــي
أ�عقبــت أالمــر الــذي يصــدره قائــد فريــق
البحــث عن أ�حياء تحــت أالنقاض ،فوق
مبنــى ســواه زلــزال مدينة إ�زميــر التركية
ـالرض ،بعد االشــتباه بوجود أ�شــخاص
بـ أ
عالقين تحت الركام.
يتوقف الكالم ،وحتى السير على أالقدام
فــي المكان الــذي يعج بســكان المنطقة
والنقــاذ ،من كافــة أ�نحاء
وفــرق إالغاثــة إ
ويبد� أ�حد عمــال إالنقاذ ،بتوجيه
تركيــا ،أ
جهــاز استشــعار ،نحو مواقــع معينة على
الــركام ،علــى أ�مــل التقــاط إ�شــارة حياة،
لشخص عالق.
وال يقتصر البحث على أالجهزة الحديثة،
للبحــث عــن الناجيــن ،بــل تقــوم فــرق
متخصصــة تملك كالبا مدربــة ،إب�طالقها
علــى الــركام ،والتــي تقــوم بدورهــا بتقفي
أ�ي أ�ثر لوجود أ�شخاص تحت الركام.
وتمضــي دقائــق الترقــب ،وتســود حالــة
الجمــود ،لكــن قائد فريــق البحث ،يرفع
مكبــر الصــوت ،ويبلــغ الجميــع بانتهــاء
الصمــت وعــودة الحفــر ورفــع أالنقــاض
مرة أ�خرى.
وعلى طول الطريق إ�لى منطقة "بيرقلي"
فــي مدينــة إ�زميــر ،وهــو الحــي الــذي وقع
فيــه دمار كبيــر ،تتوزع خيم المشــردين
عــن منازلهــم يمينــا ويســارا ،فضــا عــن
تجمعــات للمواد الغذائيــة واالحتياجات
للعائــات المنكوبــة ،والتــي تــرد مــن
كافــة أ�نحاء تركيــا ،للتخفيف من مصاب
المدينة.

وقــال أ�حــد أ�فــراد الضابطــة (شــرطة
البلديــة) ،عنــد ســؤاله عــن حجــم الدمار
في حي "بيرقلي" ،إ�ن  7مبان في محيط
صغيــر بالحــي ،ســويت بشــكل كامــل
بالرض.
أ
أو�ضاف عنصر الضابطة" ،بعض المباني
انتشــل منها الكـثير مــن الجثث ،وهناك
الكـثيــر مــن المجمعــات الســكنية،
تعرضت لدمــار جزئي ،لكن الفارق كان
إ�خــاء عشــرات المســاكن مــن قاطنيها،
بســبب التصدعات الكبيرة التي أ�صابتها
نتيجــة الزلزال ،فــي حين تم نصب أ�كـثر
من  3آ�الف خيمة".
وداخــل الحــي ،تعايــن المســاكن آاليلــة
للســقوط ،وظهــور التصدعــات بشــكل
واضــح للعيان ،نتيجة الزلزال ،فيما قام
عــدد مــن الســكان إب�حضار رافعــات من
أ�جــل إ�خــراج أ�ثاثهــم ،خوفــا من ســقوط
المنزل وخسارة كل شيء.
وطوقــت الشــرطة التركيــة عشــرات
المســاكن آاليلــة للســقوط فــي حــي
"بيرقلي" ،ومنعت االقتراب منها.
وعلــى صعيــد إالغاثــة تزدحــم المنطقــة
المنكوبــة ،بالعديــد مــن الجمعيــات
الخيريــة ،التــي توافــدت مــن عــدة مــدن،
وقامــت بنصــب أ�كشــاك لتقديــم كافــة
الخدمــات للمنكوبيــن فــي المنطقة ،من
طعــام وشــراب ،فــي حيــن يطــوف عــدد
مــن المتطوعيــن ،بيــن المشــاركين فــي
والنقــاذ لتقديــم أ�نــواع
عمليــات إالغاثــة إ
مختلفة من الحلويات ،تقديرا لجهودهم

الم�ساة.
إالنسانية في أ
محمد فرقــان ،أ�حد الشــبان المتطوعين
ضمــن منظمــة الهــال أالحمــر ،قــال إ�نه
قــدم إ�لــى إ�زميــر ،لمســاعدة النــاس ،وال
"يبحث عن مقابل لجهده".
أو�وضــح فرقــان أ�ن الفريــق الــذي يعمــل
الم�كــوالت،
معــه ،يقــوم بطبــخ بعــض أ
وتقديمهــا إ�لــى فرق إالغاثة ،أو�ي شــخص
من سكان الحي المتضرر ،للتخفيف من
الم�ساة التي وقعت بهم.
أ
ولفــت إ�لــى أ�ن المتطوعيــن ،ال ينتظرون
وي�خــذوا حاجتهــم مــن
الســكان ألي�تــوا أ
الطعــام والشــراب ،بــل يقومــون بحملها
والطــواف علــى أ�ماكــن إ�قامتهــم المؤقتــة
في الخيام لتوزيعها.
وخــال الجولــة علــى الحــي المنكــوب،
ووســط حديقــة صغيــرة ،جمعــت
متطوعات أ�طفال الحي ،أو�قمن ما يشبه
ســاحة لعــب ،قمــن بتزيينهــا بالبالونات
والشــرطة الملونــة والرســومات ،التــي
أ
لونها أالطفال.

وقالت إ�حدى المتطوعات وتدعى داريا،
إ�ن الفعاليــة تهــدف إ�لى إ�خــراج أالطفال
من الصدمة المروعة التي عاشوها نتيجة
الزلزال.
وتوزعت الفتيات على شكل مجموعات،
كل واحــدة أت�خــذ عــددا مــن أالطفــال،
بالضافة
للقيام أب�نشــطة لعب وتلويــن ،إ
إ�لــى إ�حضــار حقائــب مدرســية جديــدة،
بــدل تلــك التــي فقدهــا أالطفــال تحــت
ركام منازلهم.
وفضال عن توزيع الطعام والشــراب على
العائــات المشــردة عــن منازلهــا ،قامت
البلديــة وفــرق إالغاثــة بتوزيــع الحطب،
وبكميــات كبيــرة ،علــى ســكان الخيــام،
في ظل أ�جواء باردة ليال ،للحصول على
الدفء.
ورغم تضاؤل أالمل بالعثور على ناجين،
إ�ال أ�ن فــرق إالنقــاذ ،تواصــل عملها حتى
لحظــة كـتابــة التقريــر ،للوصــول إ�لــى
أ�حياء ،أ�و حتى إ�لى ضحايا فقدوا حياتهم
تحت ركام المنازل.

الخميس

•(ليتنــي كنــت اقتصــرت على
القر�ن) سفيان الثوري .
آ
•(وندمــت علــى تضييــع أ�كـثــر
القر�ن)
أ�وقاتــي في غير معاني آ
ابن تيمية .
•(وهللا ال تبلغــوا ذروة هــذا
أالمــر حتــى ال يكــون شــيء
أ�حــب إ�ليكــم مــن هللا َ ،فمــن
أ�حــب القـ آـر�ن؛ فقــد أ�حب هللا
 ،افقهوا ما يقال لكم) ســفيان
بن عيينة.
•(اقــرءوا القـ آـر�ن وال تغرنكــم
هــذه المصاحــف المعلقــة ؛
إف�ن هللا ال يعذب قلبا هو وعاء
للقر�ن ) أ�بو أ�مامة الباهلي.
آ
•( إ�ذا أ�ردتــم العلــم ؛ فانثــروا
القـ آـر�ن  ،إف�ن فيه علم أالولين
والخرين ) ابن مسعود .
آ
•( إ�ن البيــت الــذى يتلــى فيــه
القر�ن اتسع أب�هله وكـثر خيره
آ
وحضرتــه المالئكــة وخرجــت
منــه الشــياطين  ،و إ�ن البيــت
الــذي ال يتلــى فيــه كـتــاب هللا
عــز وجــل ضــاق أب�هلــه وقــل
خيــره وخرجت منــه المالئكة
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سؤال وجواب ()52

وحضرتــه الشــياطين ) أ�بــو
هريرة .
•(وهللا مــا دون القـ آـر�ن مــن
غنــى وال بعده مــن فاقة  -فقر)
الحسن البصري .
القر�ن عليهم ليعملوا
•(�نزل آ
أ
بــه فاتخــذوا دراســته عمــا

إ�ن أ�حدكــم ليقـ أـر� القـ آـر�ن مــن
فاتحتــه إ�لــى خاتمته ما يســقط
منــه حرفــا وقــد أ�ســقط العمل
به ) ابن مسعود .
•( إ�ن مــن كان قبلكــم أر�وا
القر�ن رسائل من ربهم فكانوا
آ
يتدبرونهــا بالليــل ويتفقدونهــا

في النهار ) الحسن بن علي .
•(طلبــت إ�عــراب القـ آـر�ن
خمســة أو�ربعيــن ســنة أ�و
أ�ربعين سنة) الحر النحوي .
•( لــو طهــرت القلــوب ؛ لــم
تشــبع مــن قــراءة القـ آـر�ن )
عثمان بن عفان .

الحكيم الرحيم

قال ابن القيم رحمه هللا:
َ َّ
َ
ضله
الع ُبد ربه َلع ِلم أ�ن َف َ
نصف َ
(لو أ� َ
عليــه فيمــا َم َنعــه ِمــن الدنيــا َول َّذا ِتها
ونعيمها ُ �،
عظم ِمن َفض ِله عليه فيما
َ ِ أ
ُ
عطيه،
آ�تاه ِمن ذلك؛ فما َم َنعه إ�ال لي ِ
ُ
حنــه
ـاه إ�ال لي ِ
امت َ
عافيــه ،وال َ
وال َابتـ ُ
ُ
خرجــه إ�لــى هــذه
إ�ال لي ِ
صافيَــه ،وال أ� َ
ـدوم عليه
الـ َـدار إ�ال لي أت� َّهــب ُمنها ُللقـ ِ
وص َلة إ�ليه...
سلك
الطريق الم ِ
ولي ُ
َ
احســن ظنك باهلل خيـ ًـرا ،حتى فيما
تظنه غير ذلك)...

الســؤال ( :)69لمــاذا جــاء ذكــر إ�بليــس مع
المالئكــة عندما أ�مرهم هللا تعالى بالســجود
آلدم مــع العلــم أ�ن إ�بليــس ليــس من جنس
المالئكة؟
هللا تعالــى أ�مــر المالئكة بالســجود آلدم في
آ�ية سورة البقرة َ(و إ� ْذ ُق ْل َنا ِل ْل َم َال ِئ َك ِة ْاس ُج ُد ْوا
لد َم فسجدوا �ال � ْب ِل َ
يس أ� َبى َو ْاس َت ْك َب َر َو َك َان
آ َ َ َ َ ُ ْ إ َّ إ
ِمـ َـن ْال َك ِاف ِر َين { )}34أو�مر إ�بليس على وجه
ـال َما
الخصــوص فــي آ�ية ســورة أالعراف َ(قـ َ
َم َن َع َك أ� َّال َت ْس ُج َد إ� ْذ أ� َم ْر ُت َك َق َال أ� َن ْا َخ ْي ٌر ِّم ْن ُه
َخ َل ْق َت ِنــي ِمــن َّنـ ٍـار َو َخ َل ْق َتـ ُـه ِمن ِطيـ ٍـن {)}12
فليــس بالضــرورة أ�ن هللا تعالــى أ�مــر إ�بليس
بالســجود مــع المالئكــة لكنــه تعالــى أ�مــر
المالئكة بالســجود كما في آ�ية سورة البقرة
أو�مــر إ�بليــس وحــده بالســجود آلدم أ�مـ ًـرا
خاصا به في آ�ية أ�خرى آ(�ية سورة أالعراف).
ً
الســؤال ( :)69مــا داللــة اســتخدام صفــة
المذكــر فــي قولــه تعالــى فــي ســورة يوســف
(وقال نسوة في المدينة) ؟
تذكيــر الفعــل يســتعمل مــع جمــع التكســير
ليفيــد ِالق ّلــة كمــا جــاء فــي آاليــة فــي ســورة
َ
ـال ِن ْسـ َـو ٌة ِفــي ْال َم ِد َينـ ِـة ْامـ َـر أ� ُة
يوســف (و َقـ َ
ْال َع ِزيـ ِـز ُتـ َـر ِاو ُد َف َت َاهــا َعــن َّن ْف ِسـ ِـه َقـ ْـد َشـ َـغ َف َها
ُح ّبـ ًـا إ� َّنــا َل َن َر َاهــا ِفي َضـ َـا ٍل ُّم ِبيـ ٍـن { )}30ألن
النسوة كانوا ِق ّلة وهذا بخالف أت�نيث الفعل
إف�نــه يفيــد الكـثــرة كمــا قــال تعالــى فــي آ�يــة
أ�خــرى في ســورة الحجرات َ(ق َالـ ِـت ْ َأال ْع َر ُاب
آ� َم َّنــا) (قالــت) تفيد الكـثرة هنــا ألن أالعراب
الت�نيث في
كـثرة وفيهم قبائل متعددة فتاء أ
الفعــل تفيــد التكـثيــر ،وفــي القـ آـر�ن الكريــم
والت�نيــث فــي
أ�مثلــة متعــددة علــى التذكيــر أ
أالفعال بما يفيد القلة والكـثرة.

8

مال وعمال

الخميس
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َّ
الجلدية
هل ستنهض الصناعات
وتنافس المستورد؟

دار السالم /بغداد /متابعة
مع عراقة صناعة الجلود المحلية وجودتها ،اال أ�نها تعاني
اليوم من غزير غير مســبوق لبضاعة اجنبية باتت تنافس
المحليــة ،ومــع أ�ن الظــروف غيــر الطبيعيــة التي يعيشــها
البلــد جعلــت مــن محال القطــاع الخــاص تغلــق أ�بوابها،
ودفــع أ�مهــر الحرفييــن الــى الهجــرة لتفــرغ المــدن مــن
الحرف النادرة التي عرف بها البلد منذ آ�الف السنين.
قباال من
وحتــى وقـ ٍـت قريب كانت صناعة الجلــود تالقي إ� ً
قبل السياح والزائرين قبل أ� ْن يستشري الفساد إالداري
والمالــي ويعــم االســتيراد لتقويــض صناعــة مزدهــرة علــى
المستويين الخاص والعام.
ومــع جــودة صناعــة االحذيــة علــى المســتويين العــام
والخــاص ،نجــد أ� َّن المســتورد الــرديء وغيــر الخاضــع
الــى التقييــس والســيطرة النوعيــة يغــزو أ�ســواقنا ،فلماذا
االســتيراد ولصالــح مــن يعــم ما دامــت الصناعــة المحلية
جيــدة؟ ،اذ شــهدت المنتجــات الصناعيــة الجلديــة قبــل
سنوات اقباال ،ومنها المالبس الجلدية.
غياب الكهرباء
يقــول حيــدر صاحــب متجــر لبيــع أالحذية الرجاليــة :لقد
نواعا
كان لــدي معمــل صغيــر ،لكنه يطــرح الى أ�ســواقنا أ� ً
جيــدة مــن أالحذيــة الرياضة المدرســية ،وبســعر يناســب
الجميــع ،وخاصة أالحذية الرجالية ذات الجودة العالية،
لكـ َّـن الظروف الحالية أو�همهــا الكهرباء المتقطعة ،وفتح
االســتيراد جعلتنــي أ�صرف العامليــن المهرة ،وافتتح هذا
المحــل المتواضــع لبيــع ما يســتورده التجار مــن أالحذية
الرجالية.
الجودة
تحدث إ�لينا ابو رياض أ�حد بائعي القماصل الجلدية فقال:
تعــد الجلــود المســتخدمة في صناعــة المالبس من افضل
الجلــود الداخلــة فــي عدة صناعــات ،اذ تتميــز بطراوتها
ولينهــا ،ويصفهــا أالجانــب أب�نهــا كالحريــر،
والســبب هــو طبيعــة العلــف
ا لمقــد م

للمواشــي ،وكذلــك المراعــي التــي تســرح فيهــا االغنــام
واالبقــار� ،ذ كانــت الصناعات الجلدية لدينا ُّ
تعد من أ�رقى
إ
الصناعــات ،والــى وقــت قريــب كان الســياح واالجانــب
وي�خــذون منهــا هدايــا عنــد زيارتهــم للبلــد،
يطلبونهــا أ
وخصوصــا المنطقــة الوســطى وجنــوب العاصمــة بغداد،
فقــد تميزت بكـثرة المدابغ لتقــوم بمعالجة جلود أالبقار،
إ�ال أ� َّن أ�غلــب هــذه المدابــغ أ�خــذت تغلــق أ�بوابهــا بســبب
المستورد.
تراجعــا كبيـ ًـرا،
وتشــهد الصناعــات الوطنيــة المحليــة
ً
الســيما بعــد دخــول االحتــال عــام  ،2003ويعــود هــذا
التراجــع الســباب عدة ،منهــا التقصير الحكومي والفســاد
المستشــري فــي البــاد ،إ�ضافــة الى االســتيراد العشــوائي
وغياب الرقابة.
شركة الجلود
تحــدث المديــر الفنــي لقاطــع معمــل أ�حذيــة بغــداد التابع
للشــركة العامــة للجلــود والنســيج فــي وزارة الصناعــة
والمعــادن المهنــدس قاســم عبــد المحســن حيــث قــال:
مرتبطا بمعمل
"ت�ســس هذا المصنع العام  ،1952وكان
أ
ً
(باتــا) وهــي شــركة انكليزيــة ،وصــار اســمها
الشركة العامة للصناعات الجلدية ،وكان
حينهــا
عــدد العامليــن

- 2000
3 0 0 0
منتســب ،أ�مــا
فــي الوقــت
ا لحا ضــر
فيبلــغ

عــدد منتســبيها  4آ�الف منتســب بعــد عــودة المفصوليــن
السياسيين ،ولدينا من  400الى  500عامل على العقود
تعينوا قبل عام ،في إ�ثر المطالبة بالتعيينات ،وبمناســبة
حلول الشتاء وافتتاح المدارس تمت تهيئة إ�نتاج أ�حذية
للطفال والرجال ،و�حذية رياضية ،ويوجد معمل ٌّ
خاص
أ
أ
ٌ
للحذيــة النســائية ،الــى جانــب الحقائــب بــكل أ�نواعهــا
أ
أو�شكالها".
االستيراد
ـرارا بعــد  2003بحماية
أو�كــد المهنــدس قاســم :طالبنــا مـ ً
ودعــم المنتــج الوطني ،وخاطبنــا مجلس الــوزراء إب�يقاف
االســتيراد ،لكننــا لــم نجد الدعــم الكامــل ،وتحدثنا كـثيرا
عن االســتيراد وقلنا انه ليــس لصالح المواطن وهو عبء
علــى الدولــة ،كمــا ان البضاعــة الداخلــة غيــر خاضعــة
للتقييــس والســيطرة النوعيــة ،ولكــن االســتجابة كانــت
والن االســتيراد موجــود وبكـثافــة ومــن دون
ضعيفــة ،آ
ْ
فحــص ،والــذي يقــف وراء االســتيراد ال يريــد أ�ن يتقــدم
المنتج الوطني ،لذلك نناشــد الحكومة الحالية أ�ن تســاند
المنتــج الوطنــي ،مع العلم ان بعض االحذية المســتوردة
َّ
صناعيــة مــع أ� َّن منتجنــا
رخيصــة ،أل َّن جلودهــا
جيد وصحي.
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يا ّ
محمد يا منصور

سامي راضي العنزي
محمد
صالة ربي للحبيب ٍ
ٌ
فالك أ�و نجم سرى
ما دارت أال ُ
صلى عليه هللا في ملكوته
َّ
ما قام عبد في الصالة وكبرا
صلى عليه هللا في ملكوته
ما عاقب الليل َ
النهار أو�دبرا
ُ
تحية
وعليه من
لدن إالله ٌ
ٌ
َر ْو ٌح وريحان بطيب أ�ثمرا
وختاما عاد الكالم بما بدا
ً
أب�بي أو�مي أ�نت يا خير الورى
عليــه الصــاة والســام ،يجــب أ�ن تكــون
محبتــه أ�علــى أو�رفــع أو�كـثــر مــن أ�ي محبــة،
والم والنفــس ،وعلــى
تفــوق محبــة الولــد أ
ذلــك يترتــب تعظيمــه صلــى هللا عليــه وســلم
و إ�جاللــه ،والدفاع عنه والتقيد بما جاء به من
أ�مــر ُوســنة ،وواجبــات وفــروض عليــه الصــاة
والسالم .بل وصلت الحال في محبته ومحبيه
جالال
حتــى الصــوت بحضرته يختلـ ُّـف أت�دبـ ًـا و إ� ً
لــه ،كمــا قال هللا تعالى(َ :يــا أ�ي َها َّال ِذ َين آ� َم ُنوا َل
َت ْر َف ُعوا أ� ْص َو َات ُك ْم َف ْو َق َص ْو ِت َّالن ِب ِّي َو َل َت ْج َه ُروا
َلـ ُـه ِب ْال َقـ ْـو ِل َك َج ْهـ ِـر َب ْع ِض ُكـ ْـم ِل َب ْعـ ٍـض أ�ن َت ْح َبـ َـط

ْ َ ْ
ُ
ون) (الحجرات.)2 :
أ� ْع َم ُال ُكم و أ� ُنتم َل َت ْش ُعر َ
هــذه آالية الكريمة نعرضهــا على بعض الدعاة
الذيــن أ� َّولــوا الدفــاع عن النبي صلــى هللا عليه
القر�ن
وســلم أ�نــه في غيــر موقعه ،نقول لهــم :آ
الكريم يكذبكم أ�يها أالدعياء مستسذجي عباد
هللا تعالى :آالية تقول(َ :ت ْح َب َط أ� ْع َم ُال ُك ْم).
نعــم الدفــاع عنــه صلــى هللا عليــه وســلم
بــكل الوســائل المتاحــة واجــب وواجــب،
وتوقيــره ومحبتــه فــرض؛ فــا ينبغي لكــم أ�يها
قوال من أ�جل استرضاء أ�سيادكم.
المتنطعون ً
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم أ�عظــم مــن عرفه
التاريخ وعرفته إالنسانية ،إف�ن كان هللا تعالى
عصــم نبيــه صلــى هللا عليــه وســلم فــي حياتــه
بالمالئكــة الكــرام وبالصحابــة ،فاعلمــوا أ�يهــا
المتنطعــون المتفيهقــون أ�ن هللا تعالى عصمه
بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم بهؤالء الرجال
مع المالئكة ،نعم الرجال والمشايخ أالفاضل
والقــادة العظــام أ�مثــال تــاج الـ أـر�س القائــد
البطــل المنافــح المدافع عن رســول هللا صلى
هللا عليه وســلم؛ القائد الفــذ أ�ردوغان ،حفظه
هللا تعالى ورعاه.
نعــم عصمــه هللا تعالــى حيـ ًـا وميتـ ًـا صلــى هللا

عليــه وســلم وســخر لــه كل أالســباب والرجال
للدفــاع عنــه وعــن دينه وعن ُســنته وشــخصه
الكريم صلى هللا عليه وسلم.
هــؤالء الرجــال الذيــن حملــوا لــواء الدفــاع
عنــه صلــى هللا عليه وســلم فهــم معنيون بعدة
نصــوص مديحـ ًـا فيهــم مقابل ذم أ�هــل الخرس
والخنوع ،نعم ذكرهم من ال ينطق عن الهوى
صلــى هللا عليــه وســلم بقولــه" :ال تــزال طائفة
من أ�متي قائمة أب�مر هللا ال يضرهم من خذلهم
أ�و خالفهــم حتــى أي�تــي أ�مــر هللا وهــم ظاهــرون
على الناس".
ال يضرهــم ســفهاء أالحالم ،مــن الذين يدعون
أ�نهــم من أ�صحاب المشــوار الطويــل ،وما كان
مشــوارهم إ�ال زيغـ ًـا ،فطريقهــم مــا كان إ�ال مــن
أ�جــل نصــرة أ�ســيادهم ،و إ�ن كان لهم قول كما
يدعــون غبشـ ًـا أ�نهــم لهــم العلــم وســعة الصدر
والنفــس في الدعوة الطويل وهم ما خدموا إ�ال
أ�سيادهم!
تمــت نصــرة رســول هللا صلــى هللا عليه وســلم
وال نامت أ�عين السفهاء أ�دعياء الدعوة والدين
وهم للغبش على الدعاة ناثرين.
حبيبــي يــا رســول هللا صلــى هللا عليك وســلم،

لــك نشــتاق ،وبشــوقنا إ�ليــك نشــعر بهبــوب
نســايم الجنــة ،نحبــك ونفــرح ُبســنتك وطاعة
هللا تعالــى وطاعتــك ،وبالعمــل فــي أ�وامــر هللا
تعالــى وبســنتك ال شــك حبيبي عليــك الصالة
والســام ،نكــون قــد طعمنــا طعــم الشــرف
والجنة ،فاللهم اجعلنا ممن شعر وفهم ،وعلم
وعمل ،واشــتاق أف�طاع صلى هللا عليك وسلم
يا رسول هللا..
يا حبيب الرحمن الواحد أالحد
المسدد
سيد أالسياد النبي
ْ
خاتم السادات للثقلين مرسل
يا رسول هللا ويا سيدي أ�حمد
أ�تممت مكارم أالخالق وال شك
وال ريب البؤس انزوى ّ
وتحي ْد
رسلت للخير العظيم
عظيم أ� َ
من ٍ
تجد ْد
وبك نظام السماء ّ
كان السامع يرقى والقول يسمع
بيوم حراء المر ّ
تحيد
ٍ أ
ُ
الشه ُب تترا ترجم الرجيم
اشر تراه �م خير ّ
ٌ
ملبد
أ
بل خير ..وخاب الرجيم ّ
الشقي
علماني ّ
ٌّ
تعبد
وبالشيطان
ِ
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النبي صلى الله عليه وسلم في مرآة كاتب فرنسي
السنوسي محمد السنوسي
كـثيــرة هــي الكـتــب التــي صــدرت في الغــرب عن
إالســام ونبيــه صلــى هللا عليــه وســلم ،إب�نصــاف
وبت�مــل جيــد لحقائــق هذه الرســالة
وموضوعيــة ،أ
العظيمة ومراحلها.
ولعــل تنــاول هــذه الكـتابــات بالفحــص والدرس،
بالنصــاف
ومقارنتهــا مــع غيرهــا ممــا لــم يصــدر إ
والموضوعيــة ذا ِتهمــا ،لهــو خيــر ٍّرد علــى هــذه
الموجة من االعتداءات على إالسالم ونبيه أالكرم
صلــى هللا عليــه وســلم؛ والتــي كلما خفتــت ُبعثت
جمرتهــا الخبيثــة مــن جديد ،حتى يتطاير الشــرر،
ويكـثر السجال.
تناولنا ألحد هذه
ومن حســن الطالع ،أ�ن يترافــق ُ
الكـتــب المنصفــة ،مــع ذكــرى ميــاد النبــي صلــى
هللا عليــه وســلم؛ ممــا يبعــث بتحية وعرفــان لنبي
ً
ّ
وموج ًهــا..
الرحمــة ،الــذي جــاء للعالميــن هاديــا ِ
وك�ننــا بلســان الحــال نقــول :إ�ن َق ْد َرك أ�يهــا النبي
أ
الكريــم ممــا ال يخفــى علــى أ�حــد ،وممــا يتعــدى
نطاقــه إ�لــى غيــر أ�تباعــك المؤمنيــن بــك ،ليشــمل
ُ
المتطلعيــن إ�لــى صفــات الخير والجمــال ،والذين
ر�وا فــي ســيرتك ورســالتك تجســيدا ًّ
حيــا دائـ َـم
أ
ً
شعاع لتلك الصفات.
ال
إ ِ
ومــن حســن المفارقــة أ� ًيضــا ،أ�ن يكــون الكـتــاب
الــذي نتناولــه ،لكاتــب فرنســي ،بينمــا صــدرت
الرســوم المســيئة مــن فرنســا ..فهــذا ممــا يزيد في
قوة الحجة والرسالة التي نريدها من هذا التناول!
أو�مــا الكـتاب فهو (حياة محمد) للكاتب الفرنســي
إ�ميل ِد ْر ِم ْن َغم ،الذي عرض ســيرة النبي صلى هللا
عليه وســلم ،من الميالد حتى الوفاة ،في أ�ســلوب
ماتع ،وتحليل عميق ،ووقفات منصفة.
وقــد صــدر الكـتــاب عــام 1929م ،وترجــم إ�لــى
إالنجليزيــة ،و إ�لــى العربيــة بترجمــة بديعــة مــن
أالســتاذ عــادل زعيتــر نشــرت بالقاهــرة عــام
1945م.
• انطلــق درمنغــم في كـتابه مــن موقف إالعجاب
بســيرة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ،ومــا تقدمــه
ـاوال االقتــراب مــن
حياتــه مــن نمــوذج وقيــم ،محـ ً
الروايــات الصادقــة ،مبتعـ ًـدا عمــا ترســمه كـتابات
بعــض الغربييــن مــن خيــاالت وافتــراءات عن
السيرة العطرة وصاحبها أالكرم.
ردت بهــذا الكـتــاب أ�ن أ�ؤلــف
فيقــول :أ� ُ
ـتندا
ـ
س
م
ـي
ـ
ب
للن
ـة
ـ
ق
صاد
ـة
ســيرة ناطقـ
ً
إ�لــى أ�قدم المصادر العربية غير غافل
عمــا جــاء فــي المؤلفــات الحديثــة،
ـئت أ�ن أ�رســم للنبي صورة
وقــد شـ ُ
ُ
مطابقــة ِل َمــا وصف بــه في كـتب
السيرة ولما يجول في نفوس
ـتطعت إ�لــى
أ�تباعــه مــا اسـ ُ
سبيال .و إ�ذا كانت
ذلك ً

كل نفس بشــرية تنطوي على عبرة ،و إ�ذا كان كل
موجــود يشــتمل علــى عظــة؛ فمــا أ�عظــم مــا تثيــره
فينا حياة رجل يؤمن برسالته فريق كبير من بني
إالنسان.
طريقا وسـ ًـطا بين
ويوضــح أ�نه ،في منهجه ،ســلك ً
روايــة المتقدميــن ومغــاالة بعــض المستشــرقين
ّ
مبي ًنــا أ� ّن من المحــزن أ� ْن
المعاصريــن فــي النقــدِ .
كانــت النتائــج التــي انتهــى إ�ليــه المستشــرقون
سلبية ناقصة.
ً
ثــم ينفــي درمنغــم هــذه أالكاذيــب ،متخـ ًـذا مــن
دليال على صدق
حياة النبي صلى هللا عليه وســلم ً
رسالته واســتقامة شخصيته ،فيقول :حياة محمد
ـدق رســالته التــي حمــل
شـ ٌ
ـاهدة علــى اعتقــاده صـ َ
أ�مانتها الثقيلة ببطولة .و إ�ن قوة إ�بداعه ،وعبقريته
الواسعة ،وذكاءه العظيم ،وبصره النافذ الحديد،
وقدرتــه علــى ضبــط نفســه ،وعزمــه المكيــن،
وحذره ،وحســن تدبيره ،ونشــاطه ،وطراز عيشه؛
ممــا يمنــع عد ذلــك الموحى �ليه الموهـ َ
ـوب َّ
الجلي
َ إ
َ َّ
بالصرع.
ً
مبتلى َّ
و إ�ذا كان درمنغم يقرر أ�ن تاريخ البشرية مجموعة
واللهامــات؛ أ�ي مليء بســير أالنبياء..
مــن الوحــي إ
أو�ن ظهــور محمــد كان فــي دور مــن أ�شــد أ�دوار
ظالما ،وكانت الحضارات التي قامت في
التاريــخ ً
البلــدان الممتدة من بالد المغول إ�لى بالد الهند،
مضطربــة متداعيــة ..إف�نــه يوضــح أ�ن النبــي صلــى
هللا عليــه وســلم قد َّغيــر هذا

المشــهد ،أو�رســل أ�شــعة النــور فــي أالرجــاء
المظلمــة؛ فيقــول :نهــض محمــد ليدعــو قومــه إ�لى
ّ
ولينبــه غافــل بعــض آ�ســية
ديــن الواحــد أالحــدِ ،
و إ�فريقيــة ،وليحــرر مــن رق التقليــد جميــع الذين
يدركــون حقيقــة رســالته ،وليجــدد بــاد فــارس
وليحث نصرانية الشــرق التي أ�فســدتها
الناعســة،
َّ
الت�مالت الفاترة.
أ
وهذا أالثر الذي أ�حدثه النبي صلى هللا عليه وسلم
إ�نمــا هــو امتــداد لحيــاة مــن ســبقه مــن أالنبيــاء؛
الذيــن جــاءوا ليغيــروا العالــم ويهــدوا النــاس إ�لى
طريق هللا تعالى.
فشـ أـ�ن أالنبياء -بعبارة درمنغــم البليغة البديعة-
فــي العالم كشـ أـ�ن ُقــوى الطبيعة الهائلــة النافعة،
كشـ أـ�ن الشــمس والمطر ،كشـ أـ�ن عواصف الشــتاء
التي َت ُه ُّز أالرض وتثيرها لتتزين ببساط أ�خضر في
بضعة أ�يام .أو�حسـ ُـن شــهادة لهم ،مــا يورثونه من
راحــة العقــول ،وســكينة القلــوب ،وشـ ِّـد العزائم،
والصبر على الشــدائد ،وشــفاء أالخالق المريضة،
والدعية والصلوات التي َت َّص َّع ُد في السماء.
أ
ويشــير درمنغــم إ�لــى مــا أ�حدثــه النبــي صلــى هللا
عليه وســلم من إ�صــاح في الناحيــة االجتماعية،
فيقــول :كان للدعوة المحمديــة في جزيرة العرب
أ�ثــر عظيــم ثابــت فــي تقــدم أالســرة والمجتمــع
والصحــة؛ فقــد َح ُسـ َـن بهــا مصيــر المـ أـر�ةُ ،وحـ ِّـرم
وحياة الغــرامُ ،،ومنع بها إ�کراه
بهــا الزنــا والمتعة ُ
َ
ِالقيــان علــى
ِالبغاء
إل ثــر ا ء
ســادتهن.
والســام،
إ
و إ� ْن أ�بــاح
الرقَّ ،نظم
أ� حكا مــه ؛
َفعـ َّـد
فك
َّ

الرقاب منالحسنات ومك ِّـف ًرا لبعض السيائت.
كمــا يلفــت درمنغــم إ�لــى مــا يتميز به إالســام من
وســيطة واعتــدال ،خاصــة فــي الجانــب الروحــي
والموقــف مــن الدنيــا ومــا بهــا مــن زينــة ومتــاع،
فيقــول :كان الكـثيــر مــن المســلمين ُيكـثــرون
فر�ى
مــن التوبــة واالســتغفار والصــاة والصــوم؛ أ
محمــد أ�ن َالق ْصـ َـد أ�ولى من إالفراط؛ أف�مر أب�ال يزيد
الصـ ُ
ـوم عن يــوم من يومين ،أو�شــار باالعتدال في
التقشــف ،وبتــرك كل مــا يميــت النفــس .وحــدث
أ�ن بعضهــم كانــوا قــد قــادوا أ�نفســهم إ�لــى الحــج
بربط أ�نوفهم أب�رســان الجمــال ،فقطع محمد هذه
أالرسان؛ ألن هللا ليست له حاجة ِب َج ْد ِع أالنوف.
ويضيــف :ومــا أ�كـثــر مــا فــي القـ آـر�ن والحديــث من
أالمر بالتســامح ،ولم َي ِرو التاريخ أ�ن العرب قتلوا
ـعبا ب�جمعــه ،ومــا دخــول النــاس � ً
ً
فواجــا فــي
شـ أ
أ
إالســام إ�ال عــن رغبــة فيه .وهنا نذكــر أ�ن عمر بن
فاتحــا أ�مــر بـ أـ�ال ُي َم َّس
الخطــاب لمــا دخــل القــدس ً
وش َم َل
كنائسهمَ ،
النصارى بسوء ،أ
وب�ن تترك لهم ُ
البطرك بكل رعاية ،ورفض الصالة في الكنيســة
َ
خوفــا مــن أ�ن يتخــذ المســلمون ذلــك ذريعـ ًـة
ً
لتحويلهــا إ�لــى مســجد .وهنا نقول مــا أ�عظم الفرق
بيــن دخول المســلمين القــدس فاتحين ،ودخول
الصليبيين الذين ضربوا رقاب المســلمين؛ فســار
فرســانهم فــي نهــر مــن الدمــاء ،التــي كانــت مــن
الغــزارة مــا بلغــت معــه ُر َك َب ُهــم ُول ُجـ َـم خيولهــم،
تفلتوا
وعقــدوا النيــة علــى قتــل المســلمين الذيــن َّ
من المذبحة أالولى.
وفــي نهايــة كـتابــه ،يختــم درمنغــم ببيــان حقيقــة
مهمــة ،وهــي قــدرة المســلمين ،رغــم مــا أ�صابهم،
على تقديم النافع للعالم المعاصر؛ فما وقعوا فيه
مــن تخلــف حضــاري إ�نمــا كان بســبب ابتعادهــم
عن إالســام ،وليس بسبب تمسكهم به كما يزعم
المفتــرون؛ فيقــول :كان االنحطــاط السياســي
واالجتماعــي ً
موازيــا لنســيان مبــادئ إالســام
الصحيــح مــع أ�نــه لم ينشـ أـ� عنهــا .واليــوم يظهر أ�ن
أالمــم إالســامية َت َنهــض ،وهي تســتطيع أ�ن ُت ِّمثل
ً
ً
داة وصـ ٍـل بيــن الغــرب
دورا كبيــرا؛ فتكــون أ� َ
والشــرق أالقصــى ،وقــد تكــون أالمــم إالســامية
ذ ً
خرا من أ�ذخار العالم القديم.
ُ
هذه كانت مالمح أ�ساسية في الرؤية المنصفة
العميقة التي يقدمها المستشــرق الفرنســي
إ�ميــل ِد ْر ِم ْن َغــم فــي كـتابه (حيــاة محمد)..
والتــي يحتــاج الغــرب آالن أ�ن أيت�ملهــا
ويتدبرهــا ،خاصــة أ�نهــا صــدرت عن أ�حد
أ�بنائــه ،وليــس عــن أ�حــد المؤمنيــن
برســالة النبي الخاتــم صلى هللا عليه
وسلم..
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 : NYTهل باتت فرنسا تعتبر كل

المواطنين المسلمين انفصاليين؟

دار السالم /متابعة
نشــرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا عن إالجراءات
الفرنسية المناهضة للمسلمين ،عقب أالحداث أالخيرة
ومــا تضمنتــه مــن إ�ســاءة للنبــي محمــد صلــى هللا عليــه
وسلم.
وســلطت الصحيفــة فــي تقريرهــا الــذي تابعــت دار
الســام ترجمتــه أالوضــاع علــى الفرنســيين المســلمين
المتواجديــن فــي خضــم هــذه أالحــداث ،الفتــة إ�لــى أ�ن
مهــدي بليباس فرنســي مــن أ�صل جزائــري ،ويعمل منذ
 12عامــا كنائــب لعمــدة الضاحيــة التــي يعيــش فيهــا،
يشعر بتخوفات حقيقية مما يجري.
أو�ضافــت الصحيفــة أ�ن الســؤال الــذي دار فــي ذهنــه
طــوال أالســبوعين الماضييــن :هــل يجــب علــي مغادرة
فرنســا؟ بعــد النقــاش الحــار والمعــادي ،الــذي غــذاه
الرئيــس إ�يمانويــل ماكرون ،عقب مقتل مــدرس التاريخ
الذي عرض كاريكاتيرا مسيائ للنبي محمد.
ـد� حملتــه ضــد مــا أ�ســماها
أو�شــارت إ�لــى أ�ن ماكــرون بـ أ

االنفصاليــة فــي فرنســا العلمانيــة ،بدايــة شــهر تشــرين
أالول /أ�كـتوبــر الجــاري ،وقــال إ�ن إالســام بحاجــة
إلصــاح وحركــة تنوير ،وهو كالم اعتبره المســلمون في
فرنسا وخارجها خطابا فوقيا.
وذكــرت أ�ن تصريحــات ماكــرون والمســؤولين فــي
حكومتــه أ�ثــارت ردة فعل فــي العالم إالســامي ،إ�ال أ�نها
أ�ثارت حيرة ســتة ماليين مســلم فرنسي ،وكلهم ينبذون
بالرهاب في الوقت
العنف ،ولكنهم خافوا من وصمهم إ
الحالي.
أو�كدت أ�ن الهجوم أ�مام الكنيســة في مدينة نيس ســيزيد
من التشويش ،رغم شجب القادة المسلمين له.
ونقلــت الصحيفــة عــن عضــو المجلــس الفرنســي للديانة
إالســامية نزيهــة معيوفي أ�نها شــعرت بالرهبــة والحزن
ولصدقائنــا الكاثوليــك،
الشــديد لعائــات الضحايــا ،أ
مســتدركة :خافت من أ�ن يســتخدم الساســة والمعلقون
هذا الهجوم ،كوسيلة لتصوير إالسالم كعدو من الداخل.
وتابعــت :كمســلمة أ�شــعر أ�ننــا ندفــع ثمــن الضــرر الــذي

أ�حدثه هذان الهجومان المتطرفان ،وبحســب الصحيفة
بدا شعور الحيرة بين مسلمي فرنسا واضحا في ضاحية
إ�يفري ســور ســين ،شرق العاصمة باريس ،والتي تعيش
فيهــا الطبقــة العاملــة والتــي عــاش فيهــا واندمــج آ�الف
المســلمين اقتصاديــا واجتماعيــا منــذ الخمســينات مــن
القرن الماضي.
وقــال محمــد أ�كريــد مديــر منظمة النور التي تشــرف على
بناء مســجد ســيكـتمل في  :2023كل شــيء يقترح أ�ننا
أ�صبحنا كمسلمين هدفا ،أو�ننا سنعامل بناء على المعيار
الجديد (انفصاليين) ،أو�ننا جميعا محل للشبهة.
ولفتــت الصحيفــة إ�لــى أ�نــه منــذ عــام  2004كان علــى
المصليــن في الضاحيــة ،الرضى بمركــز اللياقة والخيمة
التــي أ�قرضتهــا المدينــة لهــم الســتقبال  2.000مصل أ�و
يزيد يوم الجمعة.
ور�ى أ�كريــد أ�ن حمــات القمع ضد أالفراد والمنظمات،
أ
قــد تخلــق مزيــدا مــن إالربــاك ،ولــن تؤثــر علــى عمليــة
مكافحة أت�ثير المتشددين.
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أ.د أحمد الريسوني

الدولة في اإلسالم
بين منطق المقاصد
ومنطق الوسائل

أ�ننــا ال نجــد فــي القـ آـر�ن وال فــي الســنة ذكــرا صريحــا
للدولة أ�و ما يقوم مقامها.
وحتــى نصــب اإلمــام الــذي أ�جمــع عليــه وجوبــه
العلمــاء ،مــن لـ ُـد ِن الصحابـ ِـة فمن بعدهــم ،لم أي�ت
فــي صيغــة أ�وامــر صريحــة ،وليــس فيــه ترغيــب وال
ترهيب ،على الرغم مما يكـتسيه من أ�همية قصوى
وخطــورة بالغــة .وإنما هو اســتنباط وتقدير مصلحي
وعمــل بالقواعــد العامــة ،مثـ ِـل قاعــدة :مــا ال يتــم
الواجب إال به فهو واجب.
ويتعجــب بعــض الدارســين المعاصريــن كيــف لــم
يجعـ ِـل العلمـ ُـاء المتقدمــون إقامــة الدولة اإلســامية
— أ�و الخالفــة — ضمــن الضروريــات الخمــس.
ولذلــك فهــم يــرون ضــرورة اســتدراك هــذا النقــص
الكبير…
وقد سمعت مؤخرا — في أ�حد المؤتمرات العلمية
اإلســامية– عالمــا جليــا يذهــب إلــى إضافــة بعــض
الضروريــات الجديــدة إلــى الضروريــات الخمــس
المعروفــة ،وذكــر في مقدمة مــا أ�ضافه أ�من الدولة،
نفســه ليــس مــن
فقلــت لــه :إن وجــود الدولــة َ
الضروريــات الخمــس ،فكيف أب�مــن الدولة؟ ونكـتة
المسـ أـ�لة هــي أ�ن الدولة ليســت مــن المقاصد أ�صال،
بل هي وسيلة من الوسائل.
وحتــى لــو قلنــا :إنهــا أ� ُّم الوســائل ،فهــذا ال يغيــر
انتماءهــا إلــى جنــس الوســائل ،المطلوبـ ِـة لغيرها ال
لذاتها.
ـات السياسـ َـية
ومعلــوم أ�ن ُّالنظـ َـم والمؤسسـ ِ
والقضائيــة واإلداريــة ،إنمــا هــي مصالــح مرســلة،
تترتــب أ�هميتهــا ومكانتهــا تبعــا لمــا تحققــه وتخدمــه
من مقاصد.
قــال الشــاطبي :فرجوعهــا إلــى حفــظ الضــروري مــن
إذا من الوســائل
باب ما ال يتم الواجب إال به ،فهي ً
ال من المقاصد.
فمــا الدولــة إال نائبــة عــن أالفــراد وعــن المجتمــع
وخادمة لهما.
بمعنــى أ�ن الدولــة ليــس لهــا مقاصــد مســتقلة أ�و
مختلفــة عــن مقاصــد أالمــة والمجتمــع .فــإذا قلنــا
ومقاصد العباد في ظل
مثــا :إن مقاصــد الشــريعة،
َ
الشــريعة ،تتلخــص أ�ساســا فــي حفــظ الضروريــات
الخمــس :الديــن والنفس والنســل والعقــل والمال،
فــإن علــى الدولــة اإلســامية أ�ن تجعــل فــي مقدمــة
وتنميتها،
حفظ هذه الضروريات الخمس َ
مقاصدها َ
أو�ن تجعلهــا محــور جهودهــا تخطيطــا وتنفيــذا.
وهكــذا يقــال فــي ســائر مقاصــد الشــريعة ،فهــي
مقاصد الدولة اإلســامية .فمقاصد الشــريعة
تلقائيــا ُ
اإلســامية ،ومقاصــد أالمــة اإلســامية ،ومقاصــد
الدولــة اإلســامية ،شــيء واحــد متحد .لكــن الدولة
والولويــات؛
تختلــف وتتميــز فــي بــاب الوســائل أ
فهنــاك أ�شــكال ووســائل لتحقيــق المقاصــد تختــص
بها الدولة وتحتكرها.
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قراءة السيرة النبوية
استثمار طويل األمد

محمد أ�بوبكر المصلح
التفاعــل العاطفــي ضــد
حمالت إالساءة لنبينا محمد
صلــى هللا عليــه وســلم دليــل
محبــة لــه ،ولتذكيــة هــذه
العاطفــة وزيادة هذه المحبة
واســتثمار هــذا التفاعــل
ـتثمارا طويــل أالمد وكـثير
اسـ ً
أالثــر؛ علينــا أ�ن نعــزز صلتنــا
بســيرة ذلــك النبــي الكريــم
ونفعــل عالقتنــا بــه ،وذلــك
بتخصيــص ولــو ربــع ســاعة
يوميـ ًـا للقــراءة فــي كـتــاب
مــن كـتــب الســيرة النبويــة
الموثوقــة قــراءة تفاعليــة
نســتنبط منهــا الــدروس
والفوائــد والعبــر وننزلهــا فــي
واقعنا.
ولنبشــر حينئــذ بالبركــة
فــي أ�وقاتنــا أو�رزاقنــا
وبيوتاتنــا وعالقاتنــا أو�عمالنــا
ومجتمعاتنــا أو�حوالنــا كلهــا.
كيــف ال وســيرته العطــرة
تجسد الكمال إالنساني بكل
مــا تحملــه كلمــة “الكمــال
إالنساني” من دالالت ،وتبرز
أالسوة الحسنة في كل مجال
ْ َ
للا
ـول َّ ِ
َّ(ل َق َ ْد َك َان َل ُكم ِفي ر ُسـ ِ
أ� ْسو ٌة َح َس َن ٌة).
و إ�ن ممــا يؤكــد الحاجــة
لتفعيــل الصلــة بالســيرة
العطرة ما قاله الشيخ محمد
الغزالــي – رحمــه هللا – فــي
مقدمة كـتابه فقه السيرة من
أ�ن المســلمين آالن يعرفــون

ـورا خفيفــة،
عــن الســيرة قشـ ً
ال تحرك القلوب ،وال تستثير
الهمــم ،وهــم يعظمــون
النبــي صلــى هللا عليــه وســلم
وصحابتــه عن تقليــد موروث
ومعرفــة قليلــة ،ويكـتفــون
مــن هــذا التعظيــم إب�جــال
اللســان ،أ�و بمــا قلــت مؤنتــه
مــن عمــل .ومعرفــة الســيرة

على هذا النحو التافه تساوي
الجهل بها.
إ�نــه مــن الظلــم للحقيقــة
الكبيــرة أ�ن تتحــول إ�لــى
أ�سطورة خارقة ،ومن الظلم
لفتــرة نابضة بالحيــاة والقوة
أ�ن تعرض في أ�كـفان الموتى.
إ�ن حيــاة محمــد صلــى هللا
عليه وســلم ليســت -بالنسبة

للمســلم -مســاة شــخص
فارغ ،أ�و دراسة ناقد محايد،
كال كال؛ إ�نهــا مصــدر أالســوة
الحســنة التي يقتفيها ،ومنبع
الشريعة العظيمة التي يدين
بهــا ،فـ أـ�ي حيــف فــي عــرض
هــذه الســيرة ،أو�ي خلــط في
ســرد أ�حداثهــا إ�ســاءة بالغــة
إ�لى حقيقة إاليمان نفسه”.
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شوون اجتماعية
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هل يترك العنف ضد األطفال آثارا
على وظائف الدماغ؟
دار السالم /متابعة

عقــد الباحثــون مقارنــة بيــن أ�دمغــة 78
ـخصا انتحــروا ُوحفظــت عيناتهــا..
شـ ً
انخفاضــا فــي ُســمك غــاف
فاكـتشــفوا
ً
للليــاف العصبية عن الطبيعي
المايلين أ
أب�دمغــة َمــن تعرضــوا لمعاملــة حــادة في
الطفولة.
أ�مام شاشــة قناة دويتشــة فيله أاللمانية،
جلســت فتــاة شــابة ذات وجــه شــاحب،
تحكــي قصتهــا مــع العنــف أالســري ،بعد
أ�ن اختفــى والدهــا مــن حياتهــا ،وتعرفت
أ�مهــا علــى رجــل جديــد .قصة تلــك الفتاة
لــن تغيــب عن ذهــن َمن يشــاهدها ،فهي
الصغرى بين
أ�3بناء ،اثنان
منهم من

جميعا بقســوة
الذكــور ،عاملهم زوج أالم ً
شديدة بلغت حد التعذيب.
راحــت العدســات تنتقــل مــن مشــهد
الضــرب إ�لــى مشــهد آ�خــر بيــن القبــور ،إ�ذ
انتحــر أ�خوهــا أالكبر في مرحلة الشــباب،
وهــو االنتحــار الــذي ُترجعه الفتــاة إ�لى ما
مر به في طفولته ،وعدم قدرته على ُ
تجاوز
مشاهد التعذيب مع مرور السنوات.
مشهد دموع الفتاة وهي تحكي عن أ�خيها
أالكبــر ومــا تعــرض لــه من عنــف في ظل
صمــت أالم ،صادم ومؤلــم ،ويتطابق مع
مــا خلصــت إ�ليــه دراســة أ�جراهــا فريــق
متخصــص فــي دراســات االنتحــار بمعهــد
الصحــة العقليــة وجامعــة مــاك جيل
الكنديين؛ إ�ذ أ�شارت نتائج
أ�بحاثهــم إ�لى أ�ن العنف الشــديد
فــي الطفولــة يتــرك �ثـ ًـرا ً
دائمــا
أ
علــى الروابــط العصبيــة فــي
المخ.
الدراســة التــي نشــرتها
أالمريكيــة
الدوريــة
للطب النفســي أ(�ميركان
جورنــال أ�وف

ســيكاتري)
ترجــح أ�ن اســتمرار
التعرض للعنف لمدة طويلة،

فــي أ�ثنــاء فتــرة الطفولــةُ ،يحــدث خلـ ًـا
ً
دائمــا فــي أالليــاف العصبية بالمــخ ،التي
تتشــكل فــي أ�ثنــاء العقديــن أالوليــن من
حيــاة إالنســان ،وهــو ما ُيحتمــل أ�ن يدفع
الشخص إ�لى االنتحار.
ووفق الدراســة ،يمكن توضيح أالمر على
نحو علمي مبســط ،فلو تخيلنا أ�ن الشكل
ٍ
أالمثــل لعمل الدمــاغ يعتمد على إ�طالق
إ�شــارات كهربائيــة ُت َعـ ُّـد بمنزلــة رســائل
ألعضــاء الجســم ،حينها ســتكون الخاليا
العصبيــة هــي ســاعي البريــد الذي يســافر
مسافات طويلة لنقل الرسالة ،ويقوم في
ٍ
ـاع آ�خــر خليــة
ـ
س
ل
ـليمها
ـ
س
بت
ـة
ـ
ل
الحا
هــذه
ٍ
عصبيــة أ�خــرى ،وهكــذا حتــى تصــل إ�لــى
مناطق الجسم.
أ�دمغة المنتحرين
تشــير دراســات ســابقة اعتمــدت علــى
فحص بالرنين
المغناطيســي ألدمغــة أ�فــراد تعرضــوا
إلســاءة معاملــة في مرحلــة الطفولة ،إ�لى
مالحظة وجود مادة بيضاء غير طبيعية،
وهــي فــي الغالــب عبــارة عــن مليــارات
أالليــاف العصبيــة مــن مــادة المايليــن
المكدســة .لكــن ،تبقــى هــذه الملحوظــة
مبنيــة علــى تصويــر ال يوضــح أ�ي
تفاصيــل عن هذه الخاليا وكيفية
ُّ
تكونهــا ،وال عــن الجزيــات
التــي أت�ثــرت مــن َجـ َّـراء التعرض
للعنف.
وبحثــا عــن إ�جابــات لهــذه أالســئلة،
ً
وبفضــل وجــود عينــات ألدمغــة
أ�نــاس فارقــوا الحيــاة فــي بنــك
دوجــاس بيــل بكنــدا،
ووجــود بيانــات عــن
حيــاة أ�صحــاب
ا أل د مغــة

وظروفهــم المعيشــية ،تمكــن الباحثــون
هذه المرة من مقارنة عينات أ�دمغة ثالث
مجموعــات مختلفة مــن البالغين ،أالولى
ـخصا انتحــروا بعــد معاناة
كانــت ل ــ 27شـ ً
مع االكـتــاب ،وبالطبع كان لديهم تاريخ
مــن ســوء معاملــة الطفولــة بشــكل حاد،
أ�ما المجموعة الثانية فتكونت من أ�دمغة
ـخصا كانــوا يعانــون مــن االكـتــاب
 25شـ ً
وانتحــروا ،ولكــن لــم يكــن لديهــم تاريــخ
مــن التعـ ُّـرض لســوء المعاملــة فــي أ�ثنــاء
طفولتهــم ،أ�مــا المجموعــة الثالثة فكانت
مراضا نفسية
ألدمغة ً 26
فردا لم يعانوا أ� ً
تاريخا من االعتداء على أالطفال.
وال ً
ماضينا يشكل حاضرنا
تكشــف الدراسة أ�ن المحنة التي نتعرض
لهــا فــي مرحلــة مبكــرة مــن الحيــاة،
قــد تعطــل بشــكل دائــم مجموعـ ًـة مــن
الوظائــف العصبية في القشــرة الحزامية
دورا بـ ً
الماميــة للمــخ ،تــؤدي ً
ـارزا فــي
أ
عمليــات صنــع القــرار و إ�دارة المشــاعر
والعاطفــة ،موضحـ ًـة أ�ن الفريــق البحثــي
ينوي استكشــاف مزيد من أالســرار حول
الت�ثيــر مــن خــال إالجابــة عــن أ�ين
هــذا أ
الت�ثيــر علــى
ومتــى وكيــف يحــدث هــذا أ
مســتوى جزيــات الدمــاغ خــال مراحل
التطور.
مــن جهتــه ،يقــول أ�حمــد عبد هللا أ�-ســتاذ
الطب النفســي بجامعــة الزقازيق :إ�ن أ�ي
خبــرات – إ�يجابيــة او ســلبية -يتعــرض
لهــا إالنســان في طفولته تتــرك أ�ثرها على
والمــر إاليجابــي هنــا أ�ن الخبــرات
المــخ ،أ
العالجيــة يكــون لهــا أالثــر نفســه ،فـ إـ�ذا
للســاءة
أ�خضعنــا الطفــل المتعــرض إ
جيدا.
لعالج نفسي ،إف�ن ذلك يكون ً
المصدر www.scientificamerican.
com
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واجهات المحال التجارية  ...بين

َّ
اللغوية
السذاجة واإلساءة واألخطاء
دار السالم /متابعة
والبنية
باتت تســميات المحــال التجاريــة أ
في مدينتنا وفي مدن عراقية أ�خرى ،تمثل
ظاهــرة عامة تنم عن جهل بما تحمله هذه
أالســماء مــن إ�ســاءة أ�و ميــول أ�و اتجاهــات
ـيرا مــن
معينــة ،فمــن امتلــك قسـ ً
ـطا يسـ ً
الثقافــة والتعليــم ،يالحــظ ان مــا تحملــه
لوحــات إالعالنــات التــي تزيــن واجهــات
والبنيــة
المحــال التجاريــة والصناعيــة أ
أالخرى له دالالت متناقضة.
وهــذا يظهــر جهـ ًـا واضحـ ًـا أب�بســط القيــم
والخالقيــة ،وحتــى الذوقيــة،
الدينيــة أ
ناهيــك عــن الجهــل الواضــح فــي ابســط
القواعد اللغوية.
يقــول الحــاج كريــم الســماوي (معلــم
َّ
ويقر� على واجهات
متقاعــد) :إ�ن مــا يكـتب أ
المحــال إ�نمــا ينـ ُّـم عــن جهـ ٍـل واضـ ٍـح لــدى

صاحــب المحــل ،وهــذا الجهــل والتغاضي
يضا علــى الخطاط
المتعمــدان ينســحبان أ� ً
الــذي كـتــب اللوحــة الدعائيــة او إالعــان
الضوئي ،فكان أالجدر به أ�ن يبدي النصح
والرشــاد ألصحــاب المحــال باالبتعاد عن
إ
إ�طــاق مثــل هكــذا تســميات وعناوين ،قد
تخــدش الحيــاء او تســيء للــذوق العــام او
حتــى للديــن فــي بعــض الحــاالت ،ان كان
في إالعالن إ�ساءة لفظية ومعنوية.
إ�عالنات ودول
صــادق الخضــري (تاجــر) فحدثنــا عــن
رحالتــه المســتمرة بيــن دول الخليــج
والســماء
والصيــن ،وعــن إالعالنــات أ
للعالنــات ضوابــط
التجاريــة ،فهنــاك إ
وقوانيــن ســارية ،وتكــون بموافقــات
وتراخيــص مــن البلديــة ،اذ يجــب تكــون
ذات معنــى رصيــن ال يخالــف الديــن

والشرع والذوق العام.
انعدام الرقابة
بينمــا يقــول محمــد شــامل ( صاحــب
مرطبــات أ�الســكا) انه افتتح مشــروعه منذ
عاميــن ويــرى انــه ال توجــد فيــه إ�ســاءة،
وال بـ أـ�س فــي تســمية محــال المرطبــات
فــي الســماوة أب�ســماء الفواكــه ( البرتقالــة،
التفاحــة ،المشمشــة وغيرهــا) ،أو�ضاف إ�ن
المشــكلة فــي شــوارعنا التــي باتــت مليئــة
بهــذه التســميات وال يوجــد رادع أ�و حتــى
ناصح إ�ال ما ندر.
تشريعات
إالعالمــي يوســف المحســن يــرى أ�ن غياب
التشــريع واضــح علــى إالعــان التجــاري
ومواصفاته ،وان عدم التوقيع على اتفاقية
المؤلــف التــي تضمــن عــدم التجــاوز علــى
والعالنيــة،
حقــوق آالخريــن إالعالميــة إ

أ�بــاح ألصحــاب المحــال التجاريــة وضع ما
توعــز بــه توجهاتهــم ورغباتهــم الشــخصية
مــن أ�ســماء و إ�عالنــات علــى واجهــات تلــك
المحال والبنايات.
ثلج بارد
وانت تمر على الطرق الرئيســة الســريعة،
تجــد العديــد مــن بائعــي الخضــار والفواكه
وقد انتشــروا علــى ارصفة الطرقات ،فضال
عــن بائعــي الســمك والدجــاج  ،اال ان مــا
شــدني في احد ايام صيــف العراق الالهبة
احــدى اللوحات وقد خــط عليها (ثلج بارد
للبيــع!) ،اذ كانــت هذه اللوحــة اعالن من
احــد بائعي الثلج ،وهو يجــذب المواطنين
بهــذه الطريقــة المضحكــة ،ورغــم ان
الحادثة اصبحت مزحة ،اال انني اخاف ان
اجــد لوحــة في احد االيام وقــد كـتب عليها
هذا البلد صالح للعيش.
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نجم وطني السلة :عازمون على التعويض في التصفيات ونحتاج وقتًا أطول لإلعداد
دار السالم /بغداد
أ�كــد نجــم المنتخــب الوطنــي بكــرة
الســلة ،حســين هــادي ،أ�ن اســود
الرافديــن عازمون على التعويض في
التصفيــات المؤهلــة لنهائيــات آ�ســيا
.2021
ويخــوض المنتخــب الوطنــي بكــرة
ـكرا داخليـ ًـا علــى
الســلة ،معسـ ً
قاعــة الشــعب فــي بغــداد تحضيـ ًـرا
للتصفيــات نهايــة الشــهر الحالــي.

وقــال هــادي إ�ن لمنتخــب الوطنــي
كـثف تدريباته في معسكره ببغداد،
حيــث نخــوض وحدتيــن تدريبيتيــن
صباحـ ًـا ومسـ ًـاء تحــت إ�شــراف
المــدرب البوســني عزيــز بكيــر،
موضحـ ًـا أ�ن المــدرب بكيــر يجيــد
التعامل مع جميع الالعبين ونحضر
حاليـ ًـا للســفر إ�لى تركيــا للدخول في
معســكر تدريبــي أ�خيــر قبــل النافذة
الثانية من التصفيات آالسيوية.

اإلصابة تبعد ريبين سوالقا عن
صفوف اسود الرافدين
دار السالم /بغداد
أ�صيب مدافــع المنتخب الوطني ونادي
اردا كارتزالــي البلغاري ،ريبين ســوالقا
خــال مبــاراة فريقــه أالخيــرة بالــدوري
البلغاري الممتاز.
وخرج سوالقا من مباراة فريقه أالخيرة
أ�مــام بيــروي فــي الدقيقــة  46مــن عمــر
المباراة يوم السبت الماضي.

نيمار يتعرض لموقف مرعب
على الهواء مباشرةً
دار السالم /متابعة
تعــرض النجــم البرازيلــي
نيمــار جونيــور لمقلــب مــن
أ�حــد أ�صدقائــه ،أ�ثنــاء لعبــه
إ�حــدى أ�لعــاب الفيديــو

علــى الهــواء مباشــرة علــى
موقع توتيش.
وشــعر نجــم باريــس ســان
جيرمــان برعب شــديد ،وقفز
من مكانه صارخا بعدما أر�ى

شــخصية مخيفة بالقرب منه
بعــد نظره إ�لى الشاشــة ،عند
ظهــور أ�حــد أ�صدقائــه بــزي
خاص بعيد "الهالوين".

كربالء الدولي ملعبًا للديوانية
في دوري الكرة الممتاز

دار السالم /بغداد
اعلــن نــادي الديوانيــة
الرياضــي ،نقــل ملعبــه فــي
الــدوري الكرة الممتاز الى ملعب
كربــاء الدولــي .وقــال رئيــس النــادي
حســين العنكوشــي فــي بيــان انــه حرصــا
منا على إ�نجــاح الدوري العراقي الممتاز

و إ�ظهــاره بالصــورة أالجمــل ،ولكي ننجح
فــي تســويق دورينا ورياضتنا بشــكل عام
وب�بهــى
نحــو آالفــاق العربيــة والقاريــة أ
صــورة ،ســنبادر نحن في نــادي الديوانية
إ�لــى اتخــاذ قــرار جــريء بنقــل مباريــات
فريقنــا فــي الــدوري الممتــاز إ�لــى ملعــب
كربالء الدولي.

اجتماع يبحث اعادة الحياة لمدرجات
مالعب دوري الكرة الممتاز
جميــع االمــور المتعلقــة بوضــع
دار السالم /بغداد
عقــدت الهيئة التطبيعية لالتحاد الجماهير المســتقبلي في الدوري
ـتقبال
العراقي بكرة القدم،
ً
اجتماعا مع واهمها عــودة الجماهير مسـ ً
روابــط مشــجعي انديــة الــدوري وفــق مــا يتــم االتفــاق عليــه مــن
الجهات المعنية.
الممتاز ،اليوم الثالثاء.
وجــرى خــال اللقــاء مناقشــة

جدول ترتيب الدوري العراقي بعد ختام الجولة الثانية
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جهاز جديد يكشف كورونا دراسة أمريكية توصي باألسبرين:
خالل دقيقة
ابتكارا
ســجل علماء بريطانيــون
ً
جهازا
خارقـ ًـا وهائـ ًـا باختراعهــم ً
ـدا يمكنــه الكشــف عــن
جديـ ً

فيــروس كورونــا المســتجد خالل
دقيقــة واحــدة فقــط ،ليكونــوا
كبيرا قد
بذلك قد سجلوا
ً
اختراقا ً
يساعد بصورة كبيرة في مكافحة
الفيــروس الذي ُيســبب حالة من
الرعــب لــكل ســكان العالــم منذ
بداية العام الحالي 2020

حوت عمالق يحمي قطارا من
كارثة في هولندا
نجــا قطــار متــرو هولنــدي مــن كارثــة
بعدمــا اختــرق حاجــز توقف ليســتقر

عنــد مجســم عمــاق لذيــل حــوت،
مــا جنــب ســائق المركبة التــي كانت
خاليــة مــن الــركاب مصيــرا أ�ســود
محتمـ ًـا ،فقــد أ�فلــت القطــار من خطر
االســتقرار فــي المياه الموجــودة على
مسافة عشرة أ�متار في أالسفل ،وبقي
جــزء كبير من العربــة أالمامية معلقا
في الهواء مدعوما فقط بذيل مجســم
الحوت الضخم.

يمكنه تخفيف أعراض كورونا
خلصت دراسة أ�مريكية
الفعالــة
إ�لــى أ�ن المــادة ّ
فــي أالســبرين يمكنهــا
أ�ن تخفــف مــن أ�عــراض
كوفيــد 19-عنــد تناولهــا
قبــل إالصابــة بفيــروس
كورونــا المســتجد ،كمــا
أ�نهــا تقلــل مــن خطــر
حدوث مضاعفات.
احتيال ..طبيب يشتري مصباح عالء الدين بربع مليون دوالر

تعرض طبيب هندي لالحتيال بمبلغ بلغ نحو  41أ�لف
دوالر ،بعــد أ�ن اشــترى مصبــاح عــاء الديــن الســحري
لتحقيق أ�منياته ،وذلك دفعة أ�ولى من  300أ�لف دوالر
طلبها المحتالون.
وقالت وسائل إ�عالم هندية ،إ�ن رجلين باعا طبيبا عائدا
لتــوه مــن لنــدن مصباح عــاء الدين الســحري لتحقيق
أ�منياتــه ولكــي يصبــح مليارديــرا دون أ�ن يواصل عمله،
وزعم الرجالن أ�نهما ساحران وباعا للطبيب المصباح،
على وعد أب�ن يلبي جميع رغباته دون الحاجة إ�لى عمل،
ويصبح مليارديرا ،لكن ســرعان ما اكـتشــف أ�نه تعرض
للنصــب والخــداع ،حيث تقدم بشــكوى ضد الرجلين،
أو�لقت الشرطة القبض على المتهمين.

