
30 سيارة مدرعة للجيش العراقي 
لحماية المنطقة الخضراء

دار السالم/ بغداد
ن الواليات المتحدة  ميركية في بغداد، اأ علنت السفارة االأ اأ

مين المنطقة  قّدمت 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي، لتاأ

المنطقــة  شــهدت  وبعدمــا  الســفارة  مقــر  حيــث  الخضــراء 

الدولية مرات عدة سابقا هجمات بصواريخ الكاتيوشا.

ن  وذكرت الســفارة في بيان على حســابها على فيســبوك، اأ

الواليــات المتحــدة ُملتزمــة بمســاعدة الجيــش العراقــي فــي 

مــِن العراق وبغــداد، وتحقيقًا لهــذا الهدف،  الحفــاظ علــى اأ

مين المنطقة  قّدمت ثالثين ســيارة ُمدّرعة للمســاعدة في تاأ

ضافــت: كمــا قدمــت المركبــات لفرقــة القيــادة  الدوليــة. واأ

ســد الجوية، وسيســتخدمها  الخاصــة والكائنــة في قاعدة االأ

ن هذه المساهمة  الجيش العراقي في دورياته، مشيرة إلى اأ

مني التابع للجيش  كبر لمكـتب التعاون االأ جــزء مــن خطة اأ

ميــن  ميركــي- العــراق لدعــم فرقــة القيــادة الخاصــة فــي تاأ االأ

مركز بغداد.

من االقليم

04

كورونا اقليم كوردســتان .. 123 اصابة 

جديدة و3 حاالت وفاة

تحقيقات وحوارات 
بعــد انحســار خطــر }كورونا{..الحياة تفتح 

أبوابها للمشاريع واألحالم المؤجلة

مالعب
بســبب حادثــة البصــق.. لجنــة االنضبــاط تقــرر 

معاقبة لؤي العاني بالحرمان ألربع 

االخيرة
الجئــون تحت الصفــر.. نحوهم يزحف 

شتاء لبنان القارس

معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد )589( العدد 1564/ الخميس / 17 جمادى األولى 1442 هـ / 31 كانون األول 2020 م16 صفحة 500 دينار عراقية.. سياسية.. عامة

111516

االفتتاحية

كتبها: المحرر السياسي
عام جديد.. ووعود جديدة

ونحن على اعتاب عام 2021 ، ومع عبارات التهنئة والتبريكات 

بهذه المناسبة السعيدة، تنطلق الوعود الحكومية من جديد..

ن عام 2021 سيكون مختلفًا .. اأ

منيًا وسياسيًا واقتصاديًا... الخ  اأ

ســعار  المواطــن العراقــي يســتقبل العــام الجديــد بقلــق بالــغ، واأ

مرتفعة، ومعاناة مستمرة، وكّم كبير من الوعود المكررة!!

ولكن يبدو ان المسؤول ال يتابع كـثيرًا الواقع العراقي الحقيقي، 

خطاء الماضي. و لعله يعلمه ويتابعه ولكنه يمضي في تكرار اأ اأ

ن ال يبشــر بخيــر، فــال قيمــة  ن المنجــز المتحقــق إلــى االآ ومــا دام اأ

كبيرة لما يطلق اليوم من وعود.

قلنا ونكرر..

والخطــاب  الجميــل،  والــكالم  الوعــود،  العراقيــون  ينتظــر  ال 

بدًا اإلعالمي المنمق.. اأ

إنمــا ينتظــرون انجازًا حقيقيــًا، وتغيرًا ملموســًا، وواقعًا جديدًا، 

خطاء السنوات الماضية. ثار واأ يمحو كل اآ

يًا كان موقعك.. يها المسؤول اأ اأ

و التشــخيص .. إنمــا نريــد منــك الفعــل  ال نريــد منــك الوعــود، اأ

بناء شعبنا فلك المساحة التي تريد لتقول  وحين تحقق طموح اأ

وتصرح..

وســتجد ان الجميــع يســتقبلون كالمــك بكـثيــر امتنــان، وعظيــم 

مساندة انت تستحقها حينها بجدارة.
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دار السالم/ بغداد

وافــق رئيس مجلــس الــوزراء، مصطفى 

ســفراء  عمــل  تمديــد  علــى  الكاظمــي، 

خرين. حالة الى التقاعد لآ واإ

رئيــس  مكـتــب  مــن  تبليــغ  وبحســب 

الوزراء الى وزارة الخارجية، فانه تقرر:

اســماؤهم  الــواردة  الســفراء  حالــة  1.اإ

دناه الى التقاعد وذلك لبلغوهم الســن  اأ

حالة الى التقاعد. القانوني لالإ

اأ – الســفير حســن هانــي الجنابي ســفير 

العراق الحالي في تركيا.

ب- الســفير برهــان نامــق الجــاف ســفير 

العراق في نيروبي.

الموســوي  صابــر  راجــح  الســفير  ت- 

ســفير في مركز وزارة الخارجية/الدائرة 

القانونية.

عبــد  اســماعيل  خليــل  الســفير  ث- 

الصاحب سفير العراق في اليابان.

الركابــي  حميــدي  صــادق  الســفير  ح- 

سفير العراق في بلجيكا. 

فيما شــملت الموافقة على تمديد خدمة 

3 سفراء هم:

رشــد عمر اســماعيل ســفير  اأ – الســفير اأ

العراق في جنوب افريقيا.

الســفير محمــد حكيــم عبــد علــي  ب – 

الربيعي سفير العراق في رومانيا.

ج- الســفير فريــد مصطفــى كامل ســفير 

العراق في واشنطن.

بالوثيقة.. احالة عدد من السفراء الى 
التقاعد وتمديد خدمة اخرين

النزاهة تحذر من استغالل تداعيات ارتفاع 

الدوالر وتدعو لردع التجار المتالعبين
دار السالم/ بغداد

ة النزاهــة عــالء جــواد، مــن اســتغالل  حــذر رئيــس هيــاأ

تداعيــات ارتفــاع ســعر صرف الــدولر في العــراق، داعيًا 

لى ردع التجار "المتالعبين بقوت الفقير" وفق القانون. اإ

نــه ينبغــي "التعامل مع  وقــال جــواد فــي بيــان صحفــي، اإ

داٍت؛ من  باحه القانون من ُمحّدِ زمة بما اأ ُمستغلي هذه الأ

ســاليب وطرٍق تؤثر ســلبًا  جــل ردعهــم عن اســتغاللها باأ اأ

ن نكون نحن  علــى حيــاة الُمواطــن الفقير، الــذي يجــب اأ

جهــزة  نَّ "الأ ــٍة قريبيــن جــدًا منــه"، ُمبّينــًا اأ جهــزٍة رقابيَّ كاأ

ن تكون حصنًا حصينًا للمواطن، ورادعًا  ة يجب اأ الرقابيَّ

بالقانون للمتالعبين بقوته".

لــى العمــل الميدانــّيِ والتواجــد  ــد "ضــرورة الولــوج اإ كَّ واأ

ة منها؛ من  ســات الدولة، ل ســيما الخدميَّ الدائم في مؤسَّ

تمام  جل تلبية حاجة الُمراجعين، والعمل على تيســير اإ اأ

معامالتهــم بسالســٍة وعــزل الفاســدين الذيــن يحاولــون 

جــل  اأ مــن  مســاومتهم؛  و  اأ عرقلتهــا  خــرى  اأ و  اأ بطريقــٍة 

ن تكون  لــى ضــرورة اأ جبارهــم علــى دفــع الرشــى، لفتــًا اإ اإ

عادة   من خاللها الُمواطن لإ
ُّ

مل التي يطل الهيئة نافذَة الأ

نَّ "ذلك ل  لى اأ ســات الدولة الُمختلفة"، لفتًا اإ ثقته بُمؤسَّ

ل مــن خالل التواجــد الدائم لمالكات الهيئة في  ــق اإ يتحقَّ

فين  سات؛ بغية تشجيع الصالحين من الُموظَّ تلك الُمؤسَّ

فضل الخدمات للُمواطن، وعزل سواهم من  على تقديم اأ

نفسهم مساومة الُمواطن وابتزازه".  لهم اأ
ُ

ل الذين ُتسّوِ

حملة الشهادات العليا يجددون 

تظاهراتهم وسط بغداد
دار السالم/ بغداد

ربعاء،  نظم المائت من حملة الشهادات العليا، الأ

مام وزارة التعليم العالي والبحث العملي  تظاهرة اأ

وســط العاصمــة بغــداد، للمطالبــة بتوفيــر درجات 

وظيفيــة. ونظــم العشــرات مــن حملــة الشــهادات 

وقفــة احتجاجيــة فــي شــارع النضــال قبالــة وزارة 

التعليــم للمطالبة بالتعيين ضمن درجات الحذف 

والســتحداث فــي موازنــة 2021. ولفت المراســل 

ذ  اإ التظاهــرة رافقتهــا اجــراءات مشــددة،  الــى ان 

منية طوقًا حول المتظاهرين. فرضت القوات الأ

المالية النيابية: سنناقش الموازنة بعد عطلة رأس السنة
دار السالم/ بغداد

الماليــة  اللجنــة  اعلنــت 

النيابية، ان مناقشة مشروع 

التحاديــة  الموازنــة  قانــون 

بعــد  ســتبداأ   2021 للعــام 

وقــال  الســنة.  س  راأ عطلــة 

عضو اللجنة النائب شــيروان 

ميــرزا، ان مناقشــة مشــروع 

التحاديــة  الموازنــة  قانــون 

بعــد  ســتبداأ   2021 للعــام 

س الســنة. واضــاف  عطلــة راأ

ســيقوم  النــواب  مجلــس  ان 

الموازنــة  بتعديــل  كيــد  بالتاأ

ومناقلة المبالغ الواردة فيها، 

مشيرا الى ان "الموازنة تقدر 

كـثر من 160 ترليون دينار  باأ

وهذه الموال ضخمة وكبيرة 

جدًا.
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العراقيون يحبسون أنفاسهم: التوتر 
األميركي  اإليراني يضرب الداخل

دار السالم/ بغداد

تستمر تداعيات القصف الذي تعرضت له السفارة 

بغــداد  فــي  الخضــراء  المنطقــة  داخــل  ميركيــة  الأ

الســبوع الماضــي، وتفــرض نفســها علــى المشــهد 

مني في العراق، ل ســيما بعد تمسك  السياســي والأ

ي  الحكومة بضرورة التهدئة وعدم الســماح بشــن اأ

ميركية. هجوم جديد يستهدف المصالح الأ

وترجــم ذلــك بتنفيذ اعتقالت طاولــت “قائد القوة 

هــل الحــق”،  الصاروخيــة” فــي حركــة “عصائــب اأ

خريــن،  اآ ربعــة عناصــر  اأ مــع  زيرجــاوي،  الأ حســام 

نهم متهمــون بقصف مطار  حيــث قالــت الحكومة اإ

بغداد الدولي، فيما شــهدت العاصمة بغداد، توترًا 

للقــرار  المســلحين، رفضــًا  بعــض  انتشــار  بســبب 

القاضي باعتقال الزيرجاوي.

خير نداء الصدر الأ

تــي تلــك التحــركات فــي ظــل تصاعــد التوتــر في  وتاأ

وهــو  المتحــدة،  والوليــات  يــران  اإ بيــن  المنطقــة، 

لى  مــا دعــا زعيــم التيــار الصدري مقتــدى الصــدر، اإ

لــى كال البلديــن،  خيــر اإ ســماه النــداء الأ طــالق مــا اأ اإ

لوقف صراعاتهما في العراق.

ضحيــة  وقــع  الحبيــب  العــراق  ن  اإ الصــدر:  وقــال 

الصــراع )المريكــي – اليراني( وقــد تضرر بصورة 

نــه ســاحة لصراعاتهــم  ل يصــح الســكوت عنهــا وكاأ

منية والسياسية والفايروسية وذلك  العسكرية والأ

لضعف الحكومة وتشتت الشعب.

وجــه ندائــي للجمهوريــة الســالمية  ضــاف، لــذا اأ واأ

اليرانيــة )الجــارة العزيــزة( ان تبعــد العــراق عــن 

صراعاتهــا ولــن نتركهــا فــي شــدتها اذا مــا حفظــت 

للعراق وحكومته الهيبة والستقالل.

تالسن طهران وواشنطن

الهجــوم  بيــان  فــي  ميركيــة  الأ الخارجيــة  ودانــت 

يــران  خيــر مــن قبــل ميليشــيات مدعومــة مــن اإ الأ

ن هذه المجموعات “هي  )…( فــي بغداد، معتبــرة اأ

مــام مســاعدة العــراق للعــودة الــى  كبــر اأ العائــق الأ

السالم والزدهار

مايــك بومبيــو تغريــدة  الخارجيــة  كمــا نشــر وزيــر 

ن علــى هــؤلء المجرميــن  عبــر تويتــر، اعتبــر فيهــا اأ

المزعزعــة  نشــاطاتهم  يوقفــوا  ن  اأ والفاســدين 

لالستقرار.

يرانيــة ســعيد  ى المتحــدث باســم الخارجيــة الإ وراأ

ن طبيعة وتوقيت  خطيب زاده في مؤتمر صحافي اأ

الــى تصريحــات وزيــر الخارجيــة  ضافــة  الهجــوم، اإ

ميركي، تثير الشكوك بشكل كبير. الأ

فــي  ســليماني  لغتيــال  الســنوية  الذكــرى  وتحــل 

ن يتولــى الرئيس  الثالــث مــن كانــون الثاني، علــى اأ

ميركــي المنتخــب جو بايــدن مهامه رســميا خلفا  الأ

لدونالد ترامب في 20 من الشهر ذاته.

خطة لتجنيب العراق تداعيات الصراع

ن السياسي، محمد التميمي،  وقال الباحث في الشاأ

يام المقبلة، ســتكون صعبة على العراقيين  ن الأ : اإ

يران  لى ساحة للتنافس بين اإ بسبب تحول بلدهم اإ

والوليــات المتحــدة، وعدم قدرة الفاعل الساســي، 

ثره  ي بالبــالد عن تلــك الضطرابــات، وتاأ علــى النــاأ

يران رفضت اســتهداف  ن “اإ لى اأ الحتمي”، مشــيرًا اإ

ميركية في العاصمة  جنبية، والسفارة الأ القوات الأ

جراها قائد  خيرة التي اأ بغداد، من خالل الزيارة الأ

اني بغداد. سماعيل قاآ فيلق القدس اإ

ن مــا يجــب فعله على الحكومــة العراقية  ضــاف اأ واأ

حــزاب والكـتــل السياســية فــي الوقــت الحالي،  والأ

طــالق مبــادرة واســعة، وعقــد اجتماعــات مكـثفــة  اإ

يام  ي ردة فعل محتملة خالل الأ لتجنيب العراق اأ

ميركي  المقبلــة، مــع قــرب انتهــاء وليــة الرئيــس الأ

ولــى لغتيــال  دونالــد ترامــب، وحلــول الذكــرى الأ

يرانــي، برٍد على  المهنــدس وســليماني، والتلويــح الإ

الكـفيلــة  الســبل  ومناقشــة  المتحــدة،  الوليــات 

لتحقيق المصلحة العراقية.

توتر متواصل

ربعة عقود  وشهدت العالقات المقطوعة منذ نحو اأ

بين طهران وواشنطن، زيادة في التوتر خالل عهد 

حادي من  ترامب، ل ســيما على خلفية انســحابه الأ

عــادة فــرض عقوبــات اقتصادية  التفــاق النــووي واإ

قاســية على طهران، واغتيال القائد الســابق لفيلق 

القدس في الحرس الثوري.

ميركــي  الأ القومــي  مــن  الأ مستشــار  حــذر  بــدوره، 

دارة دونالــد  وبرايــن طهــران مــن اختبــار اإ روبــرت اأ

ترامــب قبيــل انتهــاء وليتــه، وذلــك عقــب تعرض 

لى قصف بصواريخ الكاتيوشا،  ميركية اإ الســفارة الأ

سبوع الماضي. الأ

وبرايــن، فــي مقابلــة مع شــبكة فوكــس نيوز  وقــال اأ

ن  ن الرئيــس ترامــب كان واضحــا بشــاأ ميركيــة، اإ الأ

ميركي،  ي جنــدي اأ يران مســؤولية مقتل اأ تحميــل اإ

ن ترامــب مــا يزال  حمــر، واأ واصفــا ذلــك بالخــط الأ

رئيســا حتــى العشــرين مــن كانــون الثانــي، وحــذر 

لة،  ن تختبر نية الرئيس في هذه المســاأ يــران مــن اأ اإ

حسب تعبيره.

يراني  ن النظام الإ من القومي اإ كما قال مستشــار الأ

تحالفاتهــا  مــن  المتحــدة  الوليــات  خــراج  اإ يريــد 

بهــذه  للقيــام  لــه  وكالء  ويســتعمل  وشــراكاتها، 

خرى. المهمة، كحزب هللا والجماعات الشيعية الأ

يــران ل  ن الوضــع فــي العــراق واإ وبرايــن اأ واعتبــر اأ

خيرة. يختلف عما كان عليه طوال السنوات الأ

وكان ترامــب، قــال فــي تغريــدة على تويتر: ســفارة 

حد  الوليــات المتحدة في بغداد تعرضت مســاء الأ

يــران، ومــن  الماضــي لهجــوم بصواريــخ مصدرهــا اإ

ن  يرانيــة ذلــك قائلــة اإ جانبهــا نفــت الخارجيــة الإ

ساس لها. ميركية مكررة ول اأ دارة الأ اتهامات الإ

نه ســيحّمل  خرى قائال اإ وكـتب ترامب في تغريدة اأ

ميركي، وعليها  ي اأ يران المسؤولية في حال ُقتل اأ اإ

ن تفكر مليا. اأ

رفــق الرئيــس المنتهيــة وليتــه بتغريدتــه صور 3  واأ

نها لم تنفجر. صواريخ، قال اإ

ن القادة العســكريين في  وقالــت مجلــة نيوزويــك اإ

قصــوى،  هــب  تاأ حالــة  فــي  وواشــنطن  البنتاغــون 

يــام المتبقية له  خوفــا ممــا قد يفعلــه ترامب فــي الأ

فــي منصبه، كمــا ناقش كبار الضباط ما ســيفعلونه 

حكام العرفية. علن الرئيس الأ ذا اأ اإ

الدبلوماســي  وخّفضــت واشــنطن مؤخــرا طاقمهــا 

يام  فــي العاصمــة العراقيــة، وبــرزت مجــددا فــي الأ

مكان غلق السفارة نهائيا.   خيرة تخمينات حول اإ الأ
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قتلى وجرحى بحادثين منفصلين في أربيل والسليمانية
ربيل دار السالم/ اأ

 افــادت مصــادر امنيــة بمقتــل مــا ل يقــل عــن ثالثة 

خرين بحادثين منفصلين  اشخاص واصابة خمسة اآ

في كل من محافظتي اربيل والســليمانية في اقليم 

كوردستان.

وقالــت المصــادر ان مشــاجرة مســلحة حدثت بين 

ســرتين جارتين فــي ناحية "دارتو" فــي اربيل مما 
أ
ا

ادى الــى مقتــل شــخصين واصابــة خمســة اخريــن 

بجــروح مختلفــة، عازيــة وقوع الحــادث الى خالف 

اجتماعي.

وعلى صعيد مواز اقتحم مسلحون مجهولون منزل 

ضابــط متقاعــد برتبــة عقيــد فــي قــوات البيشــمركة 

فــي حــي  العــام 1955  ( مــن مواليــد  اأ ُيدعــى )ك، 

"قركــه" فــي الســليمانية واطلقــوا النار عليــه لينقل 

على اثرها الى المستشفى اثر اصابته ليفارق الحياة 

هناك، بحسب المصادر.

كورونا اقليم كوردستان .. 123 اصابة 
جديدة و3 حاالت وفاة

كوردســتان  اقليــم  فــي  الصحــة  وزارة  اعلنــت 

تســجيل 123 اصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا 

جمالي  خالل الســاعات الـ24 الماضيــة ليصل اإ

العدد الى 103222.

الوبائــي  للموقــف  بيــان  فــي  الــوزارة  وقالــت 

اكـتســبوا  بالجائحــة  اليومــي، ان 217 مريضــا 

الشــفاء التــام ليرتفــع العــدد الكلــي للمتعافين 

الــى 69967، وان ثالثــة مصابيــن توفوا خالل 

خر 24 ســاعة ليكون عدد الوفيات منذ تفشــي  اآ

ن 3383. الوباء في القليم ولغاية الآ

أكثر من 200 الف مستأجر باإلقليم و17 

مليار دوالر استثمارات بمشاريع سكنية
ربيل دار السالم/ اأ

حقــوق  عــن  الدفــاع  جمعيــة  علنــت  اأ

ن هناك  جرين فــي اقليــم كوردســتان اأ المســتاأ

القليــم  فــي  جر  مســتاأ الــف   200 مــن  كـثــر  اأ

غالبيتهم في محافظة السليمانية.

جــاء ذلــك فــي مؤتمــر صحفــي عقــده اعضــاء 

احصائيــة  الــى  فيــه  اشــاروا  اليــوم  الجمعيــة 

لالســتثمار بمشــاريع ســكنية فــي القليــم مــن 

الــذي   2020 العــام  ولغايــة   2006 العــام 

شارف على النتهاء.

نــه طيلــة العــوام الـــ14  ونــوه العضــاء الــى اإ

الماضيــة تــم منــح 171 الفــا، و643 مشــروعا 

ســكنيا اجــازة لالســتثمار، مضيفيــن ان بلدانا 

اســتثمرت مبالــغ ماليــة تصــل الــى 17 مليــار 

دولر في تلك المشاريع.

السليمانية .. اغالق أكثر من 1000 مكان 

تجاري وفرض 325 مليون دينار غرامات
دار السالم/ السليمانية

كـثر  علــن قائممقاميــة محافظــة الســليمانية عــن اغــالق اأ اأ

مــن 1000 مــكان ومحــل تجــاري لــم تلتــزم بالتعليمــات 

الصادرة عن الجهات المعنية، مشــيرا الى فرض غرامات 

تخطت 300 مليون دينار عراقي على تلك الماكن.وقال 

ن  وات محمــد فــي مؤتمــر صحفي، اإ قائممقــام المحافظــة اآ

القائممقاميــة زارت 66 الفــا، و751 مكانــا خالل الشــهر 

الـ12 الماضية من العام الحالي، وسجلت 5763 مخالفة.

واضاف انه تم فرض غرامات مالية ما قيمته 325 مليونا، 

و440 الــف دينــار عراقي على تلــك الماكن التي لم تلتزم 

خر. بالتعليمات مع اصدار انذار لـ4515 مكانا اآ

أربيل تغلق مركزين تجاريين كبيرين 

وتوّجه رسالة للسكان حول االسعار
ربيل دار السالم/ اأ

اقليــم  عاصمــة  ربيــل  اأ محافظــة  قائممقــام  اعلــن 

كوردســتان نبــز عبــد الحميــد عــن اغــالق مركزيــن 

ســعار على السلع  تجاريين كبيرين جراء رفعهما الأ

الحيــاة  مســتلزمات  ضمــن  تدخــل  التــي  والمــواد 

فــي مؤتمــر  اليوميــة للســكان. وقــال عبــد الحميــد 

صحفــي، نحــن نراقــب الوضــع فــي الســوق وعــدم 

رفــع الســعار"، مســتدركا القــول ان "التجــار ايضا 

قاموا باســتيراد المواد بالــدولر وعليهم ديون بهذه 

العملة، ولكن المهم ان تكون الجراءات في صالح 

الجميــع وعــدم اســتغالل الســعار". وكشــف قــاىئ 

"قمنــا باغــالق مركزين تجاريين كبيريــن في اربيل 

لعــدم التزامهمــا بالتعليمــات في عدم رفع الســعار 

واســتغالل الوضــع"، مطالبا الســكان بالتعاون مع 

القائممقاميــة وابالغهــا عــن "اي تجاوز في الســعار 

من قبل بعض المستغلين".
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}الخسفة{ حفرة الرعب.. مقبرة 
جماعية من رحم الطبيعة

دار السالم/ نينوى/ متابعة
)الخســفة( ســيئة الصيت، والتي هي عبارة 
عــن منخفــض طبيعــي كبيــر، تقع علــى بعد 
ثمانيــة كيلومتــرات جنــوب الموصل، وتعد 
كبــر المقابــر الجماعية فــي العراق،  حــدى اأ اإ
وقد اســتخدمتها عصابــات داعش الرهابية 
لتنفيذ العدامات لها خالل احتاللها مدينة 
الموصــل مركــز محافظة نينوى في العاشــر 

من حزيران 2014.
ويطلق ســكان مدينــة الموصل اغلبهم على 
هــذه الحفــرة المميتة بحفــرة الرعب، وتقع 
فــي قريــة تدعى )العذبة( والتــي تتبع ناحية 
الشــورة الواقعــة علــى بعــد 60 كــم جنــوب 

الموصل. 
نيزك

ومقبرة الخســفة هي عبارة عن فجوة كبيرة 
جنــوب  الصحــراء  عمــق  فــي  رض  الأ فــي 
جثــث  فيهــا  تتكــدس  الموصــل،  مدينــة 
لضحايــا داعــش، قضيت عليهــم العصابات 
الرهابية، وبحســب التحقيقات وشــهادات 
تــم  الذيــن  الحيــاء  عــدد  فــان  الرهابييــن 
لف  رميهــم فيهــا يصــل الــى اكـثــر مــن )5( اآ
الخســفة.  داخــل  اعدامهــم  تــم  مواطــن  

غلب الســكان فــي مدينة الموصل  ويطلــق اأ
منخفــض  وهــو  بـ"الخســفة"،  الموقــع  هــذا 
نها  كبيــر ناجم عن ظاهــرة طبيعية، يعتقد اأ
تكونت من خالل سقوط نيزك في المكان.

الغريب في المر ان بعد شهر من استعادة 
فيهــا  تقــع  التــي  المنطقــة  علــى  الســيطرة 
ن  رهابيــن، تبين اأ )الخســفة( مــن قبضــة الإ
متار  عمق مقبرة الخســفة ل يتجاوز بضعة اأ
ليــات عســكرية  وتــم العثــور علــى  هيــاكل لآ

لقيت هناك. اأ
منية تتحدث  مصادر اأ

حد ضباط قيادة شــرطة نينوى  ويــروي لنا اأ
المقــدم ليث عمــر والذي تمكنــت عصابات 
داعــش مــن رمي اثنين من اشــقائه الضباط 
بالشرطة التحادية داخل حفرة )الخسفة( 
جرام  "هــذه المقبــرة الجماعيــة، هــي رمــز لإ
جريمــة  وهــي  المنحــط  وســلوكها  داعــش 
رضية في مقبرة  لغاما اأ هائلة، وضعت فيه اأ
جماعيــة وهــي محاولة واضحــة من داعش، 
بالعراقييــن،  ممكــن  ضــرر  كبــر  اأ لحــاق  لإ
وتحديــدا الضبــاط والمنتســبين فــي جميــع 

اصنافهم".
لفا عملية اأ

ويروي لفيف من ســكان قرية العذبة، التي 
تقــع فيها هذه حفرة الخســفة "ان عصابات 
داعــش كانــت تنفــذ بيــن الســاعة والخــرى 
عمليــات اعــدام جماعي داخل هــذه الحفرة 
البشــر،  تلتهــم  التــي  والمرعبــة،  المظلمــة 
وحتى العجالت ايضا، اذ شــهد سكان قرية 
العذبة على وجه الخصوص وســكان ناحية 
لفي  الشــورى علــى وجــه العمــوم اكـثر مــن اأ
عمليــة اعــدام جماعي، موزعة بيــن مدنيين 
ومختاريــن وعمــال وموظفيــن وعســكريين 
وضباط وكذلك مرشحو مجلس نواب، وقد 
جــرى اعدامهــم مــن قبــل عصابــات داعــش 
هنــا داخــل هــذه الخســفة، التــي تركــت في 
نفوس ســكان العذبــة جرحا كبيرا وحدثا ل 

يمكن نسيانه مطلقا".
ويقــول ســكان هذه القريــة القريبة من تلك 
ن الميــاه تمــر عبر قــاع الحفرة،  الحفــرة، "اإ
البشــرية  الرفــات  اســتخراج  ُيصّعــب  ممــا 
حاولــت  كـثيــرة  منظمــات  ان  حتــى  منهــا، 
الــى  اضافــة  الحفــرة،  تلــك  الــى  الوصــول 
وفــرق  ايضــا  والجنبيــة  العراقيــة  القــوات 
مميــة ودوليــة، لكنهــا لــم تتمكــن جميعهــا  اأ
استخراج الجثث من هذه الحفرة مطلقا".

نصب تذكاري
القريــة  هــذه  ســكان  طالبــوا  جهتهــم  مــن 
الدوليــة  الســلطات  الخســفة  مــن  القريبــة 
منهــا والحكومــة التحاديــة، بتحويــل هــذا 
نصــب  لــى  اإ والمحــزن  المخيــف  الموقــع 
ســر الضحايا التي ما زالت  تــذكاري، ودعم اأ
لم تتســلم جثــث ضحاياها من هــذا الموقع 
المؤلــم، والذي تــرك جرحا كبيرا في قلوب 
داعــش  عصابــات  ومافعلتــه  ضحاياهــا، 

الرهابية بحقها.
ويضف مختــار قرية العذبة احمد الجبوري 
نــه "يــرى اهالــي  الضحايــا الذيــن ســقطوا  باأ
فــي هــذه الحفرة المرعبة، علــى يد عصابات 
داعــش الرهابيــة، يــزورون ويقصــدون فــي 
زيــارة شــبه اســبوعية هذه الحفــرة على بعد 
ويقــرؤون  يترحمــون  وهــم  كبيــرة،  متــار  اأ
ســورة الفاتحــة علــى ارواح ضحاياهم، التي 
لم تتمكن الحكومة انتشالهم من الحفرة".

حد وجهاء ناحية الشــورة الشــيخ  ويضيف اأ
باســم توفيــق الجحيشــي ان " الموقــع هــو 
واحــد مــن عشــرات مقابر داعــش الجماعية 
وتحديــدا  العــراق  فــي  عليــه  ُعثــر  التــي 
ن يكــون  محافظــة نينــوى، ولكــن يمكــن اأ
ن، وفقا للتقارير  كبر المكـتشــف حتــى الآ الأ
احصائيــات  هنــاك  حيــن  فــي  الدوليــة، 
مثبتــة لــدى الحكومــة المحليــة فــي نينــوى 
ن هنــاك اكـثــر مــن )خمســة  والتحاديــة بــاأ
لف( ضحيــة قــد اعدمتهــم داعــش داخــل  اآ
مدينــة  علــى  ســيطرتها  ابــان  القريــة  هــذه 

الموصل مركز محافظة نينوى".
المقبرة الوحيدة

يحدثنــا محافظ نينوى نجم الجبوري قائال: 
"ان المنظمــات الدوليــة التــي زارت جنوب 
الموصــل فتحــت مجموعــة مقابــر ال مقبرة 

الخسفة، فقد اعتذرت عن فتحها".
ن الخســفة تضم رفات  ويضيف الجبوري "اإ
لف مــن مواطنــي نينــوى بينهــم مدنيــون  اآ
وفتحهــا  والشــرطة،  للجيــش  ومنتســبون 
ن  مكانيــات الحكومــة المحليــة، واأ خــارج اإ
مكانيــات دوليــة ل  مــر يتطلــب جهــدًا واإ الأ

تتوافر في العراق حاليًا".
كد الجبوري بانه "تمت مفاتحة منظمات  واأ
نســانية دولية عديدة للقيــام بهذه المهمة،  اإ
ســباب،  ن تورد الأ لكنهــا رفضــت من دون اأ
مكانياتها  ن ذلك "يفــوق اإ مكـتفيــًا بالقــول اأ
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في الذكرى الـ12 لحرب 
2008.. غزة تتحدى االحتالل

دار السالم/ متابعة 

ولى التي  يحيــــي الشــعب الفلســطيني اليوم الذكــرى الـ12 للحــرب الأ

ت بغــارات  ســرائيلي علــى قطــاع غــزة، والتــي بــداأ شــنها الحتــالل الإ

الشــرطة  ومراكــز  المدنيــة  هــداف  الأ مــن  العديــد  طالــت  موســعة 

سفر عن المائت من الشهداء والجرحى.  الفلسطينية، ما اأ

ول/ ديســمبر  ت بتاريــخ  27 كانــون الأ واســتمرت الحــرب التــي بــداأ

2018، على مدى 22 يوما، استشهد خاللها 1420 فلسطينيا تقريبا، 

ودمــر مــا يزيــد علــى الـــ8000 منــزل تدميــرا كليــا وجزئيــا، وتســببت 

بتشريد ما يزيد على نصف المليون فلسطيني. 

وبحســب التقريــر الدولــي للقاضي ريتشــارد غولدســتون، فقد ارتكب 

جيش الحتالل في هذا العدوان الكبير جرائم حرب بحق المدنيين 

في قطاع غزة المحاصر منذ 15 عاما تقريبا. 

وضحــت حركــة حمــاس، علــى لســان المتحــدث  وبهــذه المناســبة، اأ

ن "الشــعب الفلســطيني  الرســمي باســمها عبــد اللطيــف القانــوع، اأ

عنف ضربــة جوية صهيونية منــذ عام 1967  تعــرض قبــل 12 عامــا لأ

نفذها طيران الحتالل في عدوان همجي ضد قطاع غزة". 

ن "معركــة الفرقــان" وهــو الســم الــذي  لــى اأ ونبــه فــي تصريــح لــه، اإ

ســرائيلي، "رســمت مشــهد  طلقتــه المقاومــة علــى هــذا العــدوان الإ اأ

ســطوري لشــعبنا الفلسطيني، وعكســت دموية الحتالل  الصمود الأ

وقادته المجرمين". 

نه بالضربة الجوية الواســعة  ن "الحتالل ظن اأ لى اأ ولفــت القانــوع، اإ

ولى  التي اســتهدفت شــعبنا ومقدراته ســيربح المعركة في لحظتها الأ

هدافه".  يًا من اأ ويحقق مراده، لكنه فشل ولم يحقق اأ

المقاومــة  وبســالة  شــعبنا  صالبــة  مــن  الحتــالل  "تفاجــاأ  ضــاف:  واأ

فــي  اســتطاعت مواجهــة الحتــالل والســتمرار  التــي  الفلســطينية، 

الدفاع عن شعبنا". 

ســا  شــد باأ ضحــت بعــد 12 عامــًا اأ ن "المقاومــة الفلســطينية اأ كــد اأ واأ

مــع  الحتــالل  يخوضهــا  معركــة  ي  اأ ن  واإ صمــودا،  كـثــر  واأ وصالبــة 

المقاومة سيخسرها ولن يحقق مراده". 

من الوطني بغزة، التي استهدفت مقراتها  ما عن وزارة الداخلية والأ اأ

ساوي،  وعناصرها بشكل متعمد وعنيف، حيث رسم مشهد دموي ماأ

شــالء الشــهداء والجرحــى علــى مســاحات واســعة مــن  يظهــر تناثــر اأ

ماكن التي تواجدوا فيها.  الأ

مــام هذه  وبهــذه المناســبة قالــت فــي بيــان لهــا: "نقــف اليــوم مجددا اأ

الملحمــة والبطولــة، التــي جســدها شــعبنا على مــدار 22 يومــا، وقدم 

و  اأ تراجــع  دون  والصمــود،  والعطــاء  التضحيــة  صــور  روع  اأ فيهــا 

لة عدوانه وحربه الغاشمة".  مام الحتالل واآ استسالم اأ

طفال والنساء والشيوخ، امتزجت مع المقاومين  ن "دماء الأ كدت اأ واأ

شالء في كل شارع وميدان".  من والشرطة، وتناثرت الأ ورجال الأ

والشــرطية  منيــة  الأ جهزتهــا  باأ الداخليــة  "وزارة  ن  اأ لــى  اإ ونبهــت 

المقــار  كافــة  فُدّمــرت  للعــدوان،  ول  الأ الهــدف  كانــت  والخدماتيــة، 

بنــاء الــوزارة فــي الدقائــق  منيــة والشــرطية، وارتقــى المــائت مــن اأ الأ

ولــى للعــدوان، في ســعي واضٍح من قبل الحتالل لنشــر الفوضى،  الأ

جراميــة فــي النيــل من  هدافــه الإ وتدميــر الجبهــة الداخليــة، ليحقــق اأ

شعبنا ومقاومته الباسلة". 

بناء الوزارة كما كل  شادت الوزارة بـ"روح البطولة المتجسدة في اأ واأ

بناء شــعبنا، والتي لم يحســب الحتالل حسابه لها، فقّدمت الوزارة  اأ

نموذجًا في مجابهة العدوان بكل بسالة، ولملمت جراحها، وشكلت 

ماٍن لشعبنا، ولجبهتنا الداخلية واستقرارها".  صمام اأ

واستشــهد فــي هــذا العــدوان، وزيــر الداخليــة ســعيد صيــام، وقائــد 

مــن والحمايــة العقيــد  الشــرطة اللــواء توفيــق جبــر، وقائــد جهــاز الأ

سماعيل جبر، ومعهم مائت الضباط والجنود.  اإ

ورغم الظروف الصعبة التي تعصف بالقطاع بسبب الحصار وجائحة 

نهــا "تبــذل كل طاقاتها،  ن وزارة الداخليــة شــددت علــى اأ كورونــا، فــاإ

بناء شــعبنا، والحفاظ على  جل حمايــة اأ مكاناتهــا كافــة مــن اأ وتســخر اإ

حياتهم". 

ن "مــا عجــز الحتــالل عــن تحقيقــه قبــل 12  اأ كــدت فــي بيانهــا،  واأ

عامــا بالعــدوان والقتــل والدمــار، ســيظل عاجــزا عــن تحقيقــه بــكل 

والشــرطية  منيــة  الأ جهــزة  الأ ن  واإ كانــت،  ّيــا  اأ الخسيســة  الوســائل 

من  متيقظــة، وتواصل العمــل في كل التجاهات حفاظًا على حالة الأ

والستقرار". 

كـثر قدرة  منية والشــرطية باتت اليــوم اأ جهــزة الأ ن "الأ لــى اأ شــارت اإ واأ

بنــاء  واســتعدادا للتعامــل مــع كافــة التحديــات، وتقديــم الخدمــة لأ

نها "ستواصل القيام بواجبها في  شعبنا تحت كل الظروف"، مؤكدة اأ

عبــاء والتضحيات،  من والســتقرار لشــعبنا، مهما عظمت الأ حفظ الأ

وستظل وفية لشعبها المعطاء، وسندا له على طريق نضاله لتحقيق 

قامة دولته وعاصمتها القدس" حريته واستقالله، واإ
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دب تعبير قوي مؤثر عن مكنونات النفس وانفعالتها،  الأ

شــراقات  واإ والرضــا،  والغضــب  والحــزن،  الفــرح  فــي 

وقات الشدة، فهي الصفحة  اللحظات السعيدة، وبؤس اأ

ديب،  التــي نقــراأ فيها فيــوض الوجدان في موقف هــز الأ

دب  كـثــر فنــون الأ طلــق عنــان قريحتــه. والشــعر مــن اأ واأ

كـثرها قــدرة على التعبير؛  احتضانــًا لهــذه النفعالت، واأ

فق العاطفي الواســع،  نــه يملــك الخيــال المجنــح، والأ لأ

فيصــوغ تلــك النفعــالت فــي عبــارات تمتاح مــن بحور 

ل السالمة والجمال. اللغة ما تشاء بال حدود ول قيود؛ اإ

ولطالمــا عبر الشــاعر الصــادق عن انفعالتــه في مواقف 

الحيــاة المختلفــة؛ فرســم في شــعره صورة فنيــة جذابة 

يجد فيها المتذوق سحر الكلمة، وهزة العاطفة، وخبرة 

نسانية. التجربة الإ

صدق ما يعبر عنه الشاعر من تلك المواقف، وما  ولعل اأ

خرين، هي تلك المواقف الحياتية التي تكون  يؤثر في الآ

نســان،  ن يعيشــه كل اإ و يتمنــى اأ نموذجــًا لمــا يعيشــه اأ

عنهــا،  التعبيــر  يحســن  ول  حالوتهــا،  يحــس  ل  ولكنــه 

حــس بعظيــم قيمتهــا، ونــدم  و فقدهــا اأ ذا غــاب عنهــا اأ فــاإ

متع تلــك المواقف  شــد النــدم علــى تفريطه فيهــا. ومن اأ اأ

كـثرها ندرة في نتاج الشــعراء مواقف الحياة العائلية  واأ

ب  لق فيها مشاعر المودة والمحبة، في اأ الهانئة، التي تتاأ

بناء يملكون نواصــي القلوب،  حنــون، وزوجــة محبــة، واأ

قارب تجمعهم وشائج حميمة. خوة واأ واإ

ومن هذه المواقف النادرة في الشــعر العربي المعاصر، 

ســتاذ حيدر  موقــف تصــوره قصيدة الشــاعر الصديق، الأ

الغدير، تعرض بشفافية عالية وعذوبة كبيرة جانبًا  من 

ب  ســرة المســلمة، فيها الأ الحيــاة العائليــة الســعيدة لالأ

بنائــه، وينفــق  ســعاد اأ الــذي يبــذل كل غــال ورخيــص لإ

ويوفــي  الصالحــة،  ة  النشــاأ تنشــئتهم  فــي  شــبابه  زهــرة 

بــوة  الأ ويوفــي  والمالعبــة،  المــرح  فــي  حقهــا  الطفولــة 

يمانية في  حقهــا فــي مســؤولية الرعاية، وغــرس القيــم الإ

ذا استوت قاماتهم، وارتوت نفوسهم بتلك  بنائه، حتى اإ اأ

نينــة بمــا زرع ومــا  القيــم نعمــت نفســه بالرضــا والطماأ

صبحت مواقف الحياة العائلية ذكرى ماتعة،  حصــد، واأ

بًا. ب ومن سيصبح اأ ونموذجًا يحتذى، ودرسًا لكل اأ

بناءه في بوح عذب:  يقول الشاعر مخاطبًا اأ

عطيتكــم عمــري وذوب شبــــابي           وجعلتكــم فــي  اأ

هــداب العين والأ

ذا صحــوت  وجعلتكــم فــي النــوم حلمــي شــائقًا           واإ

ففرحتي ورغابي

نهــا شــرف وعــز  ن الهدايـــــــة دربكـــــم           وباأ تكم اأ نشــاأ اأ

جنـــــــــاب

وســقيتكم نســغ الرجولــة والنــدى           ومــروءة عربيــة 

نخـــــــــاب الأ

خالق  فجمعتم الدين القويم وعــــــــزة           من طاهر الأ

نســاب والأ

بــوة فــي رحلــة  وبعــد هــذه الخالصــة المركــزة لعطــاء الأ

مشــاهد  لــى  اإ الشــاعر  ينتقــل  الســوية  ســرية  الأ الحيــاة 

تفصيليــة لجوانــب مــن تلــك الحيــاة الهانئة، ونــرى فيها 

بوة فــي تفهمها لحاجات  الطفولــة فــي عبثها البريء، والأ

الطفولة من الحب والحنان والمصاحبة، ونرى معايشة 

ودموعهــم،  ومشــاحناتهم،  طفــال،  الأ لنفعــالت  ب  الأ

وضحكاتهم، يقول:

يــــــام خلـــــــــت         كنتــم بـــها عطــر  وتعــود بــي الذكــرى لأ

الربيع الســــــابي

ة ندرت،  حـبهم         فــي هــداأ كنتم بها الزغب الصغــــــار اأ

وفي التصخاب

فــي ودهــم وعنـــــــادهم وخصامهـــــم         ورســومهم فــي 

بـــواب رض والأ الأ

ذ تمتــد  وســباقهم نحـــــــوي وفــي قبالتهــــــم         ويــدي اإ

لعــــــــــــــــــاب بالأ

كون خصمًا دونما  كون فيهم قاضيًا ومحـــــــــــاميًا         واأ واأ

سبـــــــــاب اأ

خشـــــى هيــاج  ننــي         اأ نـقــــض مــا قضيــت فاإ قـضــــي واأ اأ

مشمرين غضــاب

ولربمــا اجتمعــوا عــــليَّ عصابـــــــــة         تفتــن فــي كيــدي 

حبـــــــــابي وهم اأ

نا الســعيد بمكرهم ودللــــــــــهم          وتـخـــابث يمضي  واأ

بدون عقــــــاب

ســرة  ويسترســل الشــاعر فــي عرض صــور جميلة لحياة اأ

ب فيها بمســؤوليات الرعاية  مســلمة ســعيدة، ينهــض الأ

ثــم  والنفســية،  والتربويــة  الدينيــة  جوانبهــا:  كل  مــن 

بــوة الحانيــة وعواطفهــا الجياشــة،  يشــحنها بمشــاعر الأ

مــا  علــى  بنــاء  الأ ينشــاأ  ن  بــاأ المتواضعــة؛  وتطلعاتهــا 

يمــان العميــق،  ب فــي غرســه فــي نفوســهم: الإ اجتهــد الأ

التــي  الناجحــة،  الســوية  والشــخصية  العاليــة،  والهمــة 

تبنــي مســتقبلها الزاهــر، وتعكـف مخبتــة هلل في محراب 

خرة، يقول: عباداتها، فتجمع خيري الدنيا والآ

قــام بمهجــــــــــتي          ودمي وفي خـلــــدي  نتــم مــن اأ بنــي اأ اأ

عصابي وفــي اأ

نفـــــــــــاس الربا          والطيب يعـبـــق من  حببتكم حبًا كاأ اأ

فتيــــــــق مالب

نى مضيت مــشاغلي          وذخائري في الحل  وجعلتكم اأ

والتجــــــــــواب

و  دعــو لكــم منــذ اكـتحلــت بــــنوركم          فــي خلوتــي اأ اأ

صـبـــوتي ومــــتابي

رى          فيكــم معالــي همــة  ن اأ رجــــو اأ دعــو واأ ذ اأ لــح اإ واأ

وصــــــــــــــــواب

قــًا يمضــي فيســتبق الــــمدى          فالمجــد للمقــدام  وتفوُّ

ل الهيــــــــــــــــاب

ومفاخــر  العــال           ذؤابــــــات  لكــم  خطبــت  نــي  اإ

داب عمــــــــــــــــال والآ الأ

هــاًل فقــد رضيــت بكــم          والمهــر صبــر  كونــوا لهــا اأ

واب العــــــــــــازم الأ

خبات في  ب يراه هناءة           ومســاؤه الإ فصبــــــــــاحه داأ

المــــــحراب

وبعد:

ن يرســم الشــعر صور الحياة الهانئة للعائلة  جمل اأ فما اأ

ن يكشــف لنــا بالكلمــة الحلــوة  حســن اأ المســلمة! ومــا اأ

بوة التي  يقاع العذب عن مشــاعر الأ والصور الخالبة والإ

حساســها بمســؤولياتها في تنشــئة  يمان، وعن اإ يملؤها الإ

مبدعــة؛  ســوية  شــخصية  لبنــاء  صالحــة,  ة  نشــاأ بنائهــا  اأ

متفوقة!.

مثالها تكون صورها نموذجًا لكل  ولعل هذه القصيدة واأ

بنــاء، وسيســائله عــن مســؤوليته  ب وهبــه هللا نعمــة الأ اأ

ورعايتهــا، وتكون في الوقت نفســه صفحة من صفحات 

دب الســالمي فــي واقعيتــه وشــفافيته وجمالــه تمــالأ  الأ

نفوسنا بالمتعة والفائدة.

األدب االسالمي واألبوة الحانية

كلمــة  اســتعمال  دللــة  مــا   :)77( الســؤال 
بــدل )ابتــالء( فــي قولــه تعالــى فــي  )بــالء( 
ُكْم  براهيــم: )َوِفــي َذِلُكــْم َباَلٌء ِمــْن َرّبِ ســورة اإ

َعِظيٌم )6(( ؟
ن الكريم  وًل: لم ترد كلمة )ابتالء( في القراآ اأ
مبتليكــم،  )ليبتليكــم،  وردت  نمــا  واإ صــاًل  اأ

ابتاله(
و ما ينزل  تــي بمعنى الختبــار اأ والبــالء قــد ياأ
و ما يصيبه من خير  نســان من شــّدة اأ على الإ
كمــا في قولــه تعالى )ونبلوكم بالشــر والخير 

فتنة(.
ية موضع السؤال فالكالم عن بني  ما في الآ اأ
تيهم موسى عليه السالم  ن ياأ سرائيل قبل اأ اإ
 ِ ِنْعَمــَة للاَّ اْذُكــُروا  ِلَقْوِمــِه  َقــاَل ُموَســى  ْذ  )َواإ
ِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم  ْنَجاُكْم ِمْن اآَ ْذ اأ َعَلْيُكْم اإ
ْبَناَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن  ُحوَن اأ ُســوَء اْلَعَذاِب َوُيَذّبِ
ُكــْم َعِظيــٌم  ِنَســاَءُكْم َوِفــي َذِلُكــْم َبــاَلٌء ِمــْن َرّبِ
)6(( . والبــالء هنــا مــن بــاب البــالء الَقــَدري 
ي مــا ُيقــّدره هللا تعالى علــى الناس( وليس  )اأ
صابهم من  مــن باب الختبار الشــرعي. فمــا اأ
ذبــح واســتحياء نســائهم لــم تكــن بنــاء علــى 
ن  اأ قبــل  لهــم  حــدث  نمــا  واإ شــرعي  اختبــار 
ُيرســل هللا تعالــى لهــم موســى عليــه الســالم 
مــر هللا  ن ياأ ن الختبــار الشــرعي يكــون بــاأ لأ
و ل يفعله،  نسان اأ تعالى بشيء ما فيفعله الإ
مر مما يتعلق بالمطلوبات الشــرعية وما  فالأ
يترتــب عليــه حســنات وســيائت. وبــالء بنــي 
ية ابتالء قدري من  ســرائيل كما جاء في الآ اإ
نســان قــَدرًا ل من  بــاب البالء النازل على الإ

الختبار الشرعي فهو ليس من البتالء.
شــد من )بــال( ويظهر فيها  وكلمــة ابتلــى هي اأ
كـثــر. والبــالء قــد ل يكــون  معنــى الختبــار اأ
بالضــرورة ســياًئ والبتــالء اختبــار كمــا فــي 

قوله تعالى في سورة الفجر 
ْكَرَمــُه  َفاأ ــُه  َربُّ اْبَتــاَلُه  َمــا  َذا  اإ ْنَســاُن  اْلإ ــا  مَّ )َفاأ

ْكَرَمِن )15(. ي اأ  َرّبِ
ُ

َمُه َفَيُقول َوَنعَّ
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أزمات جديدة تصدع رأس المواطن وتستهدف 
حياته.. دول مجاورة وراء ارتفاع الدوالر

دار السالم/ بغداد

يــام عــدم اســتقرار وارتفــاع  اأ يشــهد الســوق العراقــي منــذ 

فــي ســعر صــرف الــدولر امــام الدينــار العراقــي، ممــا فاقــم 

المشــكالت القتصاديــة والماليــة التــي يعانــي منهــا البلــد، 

فيما شــهد الدولر طفرة غير مســبوقة في الســواق المحلية 

لف دينار عراقي مقابل 100 دولر،  حيث اقترب من 140 اأ

كل ذلــك يحــدث وســط اتهامــات بالفســاد فــي مــزاد البنــك 

المركزي لبيع العملة الصعبة.

يلقــي  العــراق  فــي  المتــردي  والمالــي  القتصــادي  الواقــع 

بضالله الســيئة على المواطن بشــكل عام والطبقة الفقيرة 

التي تشــكل الغالبية بصورة خاصة، فيما صدرت مطالبات 

بمحاســبة المتالعبيــن بقوت المواطن وغلق ابواب الفســاد 

الداري والمالي ومنها طريقة صرف الدولر وبيعه لمصارف 

معينــة متهمــة بالتبعية لدول خارجية ل تريد الخير للعراق 

ول يهمها مصلحة المواطن.

رباك سياسي واقتصادي مضاربات واإ

عــن  فضــال  المواطــن،  ثقــة  فقــد  الــذي  العراقــي  الدينــار 

مــن  تعــد  والقتصــادي،  السياســي  ربــاك  والإ المضاربــات 

سباب ارتفاع سعر صرف الدولر في السواق المحلية اأ

عضــو اللجنــة الماليــة النيابية احمد حمه رشــيد، تطرق الى 

خطــوة جديدة ســتتخذها الحكومة مضطــرة لتقليل خروج 

العملــة الصعبــة مــن البــالد، والســيطرة علــى بوابــات مزاد 

العملة، وعلق على ما تتناقله وسائل اعالم بخصوص وجود 

مفاوضــات بيــن العــراق و صنــدوق النقــد الدولــي، لتحديــد 

ن  مــام الدينــار العراقــي، قائاًل اإ ســعر صــرف جديــد للدولر اأ

دوات تســتخدمها الحكومــة، بهــدف تعديــل ســعر  “هنــاك اأ

و زيادة ايراداتها  يرادًا بالتضخم(، اأ الصرف، وهو ما يعتبر )اإ

من خالل مزاد العملة، لتقليل فجوة العجز”، فيما حذرت 

اللجنة المالية من ان تلك القرارات قد تؤدي الى التضخم، 

المر الذي يؤثر بشكل كبير على اصحاب الدخل المحدود.

توضيح حكومي وتدخالت خارجية

بــدول  مرتبطــة  واجهــات  عــن  اقتصــادي،  خبيــر  وتحــدث 

غلــب المصــارف الهليــة  مجــاورة تتحكــم بالموقــف، وان اأ

فــي البــالد هي واجهــات لدول الجــوار، وهنــاك تكـتم مقلق 

للدولــة علــى مــزاد العملــة، حيث قــال راســم العكيدي، ان 

الفــرق الواضــح بيــن ســعر صــرف الــدولر فــي مــزاد العملة 

ن هناك حيتان تســيطر على  وبين الســواق العراقية يؤكد اأ

القتصاد في البالد.

ضاف، ان عملية بيع الدولر للمصارف الهلية تثير الكـثير  واأ

ن هناك كـتاًل سياســية  مــن عالمات الســتفهام وتشــير الــى اأ

ومســوؤلين كبار هم من يمتلكون ســلطة القرار القتصادي 

وهــم من اسســوا تلــك المصارف والبعض الخر مســاهمين 

بهــا لذا يحاولوا الســيطرة على قرار البنــك المركزي، مؤكدا 

ان الطــار الصحيــح لبيــع الــدولر يتم من خــالل المصارف 

الحكوميــة او البنك المركزي للتجار والمســتوردين، وليس 

عــن طريــق المصــارف الهليــة التــي تضــع هامش ربــح كبير 

يؤثر على ســعر المواد المســتوردة والعملة العراقية ودخل 

الفــرد ولهــا تداعيــات علــى الملــف القتصــادي والسياســي 

والجتماعي.

مخاوف شعبية ومطالبات بمحاسبة المتالعبين

مــام الدينــار العراقــي يؤثــر  ســعار صــرف الــدولر اأ ارتفــاع اأ

بشــدة علــى الطبقــة الفقيــرة، حيــث تطرقــت عضــو لجنــة 

القتصاد والســتثمار النائبة ندى شــاكر جودت، الى وجود 

مخاوف شعبية كبيرة من ارتفاع الدولر، موضحة ان ذلك 

سيدفع الى ارتفاع اسعار البضائع، وهنا يكون المتضرر هو 

كبر  المواطــن مــن الطبقــة الفقيــرة، التي تشــكل النســبة الأ

من المجتمع العراقي.

وثيقة مسربة وحراك لوقف الرتفاع

الكبيــر  الرتفــاع  ث للــدولر، وبعــد  تحــد

النائــب عــن تحالــف الفتــح 

عدي شعالن، عن وجود 

حراك 

برلماني 

يهدف 

الى ايقاف 

ارتفاع 

سعر 

صرف 

الدولر 

مقابل 

الدينار 

العراقي، 

فة  ســتضا ا و

فــظ  محا

البنك  

المركزي 

العراقي 

خرين  ومســؤولين اآ

سباب الحقيقية، وما هي الخطط الحكومية  للوقوف على الأ

لمواجهة هذا الرتفاع، وكشف عضو اللجنة المالية النائب 

جمــال كوجر، عــن توجه حكومي لرفع ســعر صرف الدولر 

بهدف ســد العجز الكبير في مشــروع قانون موازنة 2021، 

فيمــا ســربت نســخة مــن الموازنــة جــاء فيهــا ســعر صــرف 

الدولر الواحد بـ 1450 دينار عراقي.

استضافة محافظ البنك المركزي

اللجنة المالية في مجلس النواب، استضافت محافظ البنك 

المركــزي مصطفى غالب مخيف، لبحث الزمة القتصادية 

وتداعيــات ارتفــاع ســعر صرف العملة الصعبــة على الوضع 

وضحــت في بيان لهــا، انها بحثت  الســوق العراقــي، حيث اأ

معــه الســبل الكـفيلــة لمواجهــة التداعيــات الســلبية لزيادة 

ســعر الصــرف علــى المواطنيــن وبالــذات الطبقــات الهشــة 

والفقيــرة، فضــال عن الجــراءات التي ســيتبعها البنك تجاه 

شــركات الصيرفــة لردع ضعاف النفوس من اســتغالل هذا 

الوضع.

وطالبــت اللجنــة، الحكومــة الــى اجــراء اصالحــات ســريعة 

الرعايــة  بشــبكة  والمشــمولين  الهشــة  الطبقــات  لحمايــة 

ومواجهــة  الخــاص  القطــاع  فــي  والعامليــن  الجتماعيــة 

خــالل  مــن  الضروريــة  الغذائيــة  المــواد  وتوفيــر  التضخــم 

ســباب  البطاقــة التموينيــة، لفتــة الــى ان “المحافــظ بيــن اأ

ارتفــاع ســعر صــرف العملــة، وان البنــك يســتعد لطــالق 

حزمة من الجراءات التي ســتحقق توازن في سعر الصرف 

لعــام 2021 مثــل اطــالق مبــادرة بمبلــغ 3 ترليــون لدعــم 

ذوي الدخــل المحــدود، ومضاعفــة توفيــر العملــة الصعبــة 

فــي الســوق، وزيــادة نســب الفائــدة علــى 

العملــة العراقيــة المودعــة فــي 

المصارف”.
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9اتجاهات الرأي 

جاسم الشمري

مــن  العديــد  دولــة،  ّي  اأ الدولــة،  عاتــق  علــى  تقــع 

المســؤولّيات الحيوّيــة والضرورّيــة، وفــي مقّدمتهــا 

مــن والغــذاء والدواء والتعليــم والخدمات  توفيــر الأ

للمواطنين.

تعمــل  ّنهــا  باأ والنقّيــة  الصافيــة  الدولــة  وتتشــّرف 

نســانّية  ميــن الظــروف الجّيــدة لحيــاة اإ جــل تاأ مــن اأ

والســالم.  والعلــم  والعافيــة،  الخيــر  بصــور  مليئــة 

ّن الدولــة الملّوثــة تحارب  وعلــى خــالف ذلك نجــد اأ

نينــة والحيــاة الحــّرة الكريمة، وتنشــر الجوع  الطماأ

رهاب بين المواطنين! والخراب والجهل والإ

فة  تعانــي الدولــة العراقّيــة منــذ عشــر ســنوات مــن اآ

الخيالّيــة  الموازنــات  نخــر  الــذي  المالــّي  الفســاد 

والذخائــر الســتراتيجّية، وهــي اليوم قاب قوســين، 

لذلــك  ونتيجــة  فــالس،  الإ مرحلــة  مــن  دنــى  اأ و  اأ

شــهر، عن ســداد  عجــزت حكومة بغداد، منذ ثالثة اأ

رواتــب الموّظفيــن واضطــّرت لالقتــراض الخارجّي 

مينهــا، مــع وصــول مديونيــات العراق  والداخلــّي لتاأ

لى 160 مليار دولر! الخارجّية والداخلّية اإ

المرّكبــة، تحــاول حكومــة  زمــة  الأ وفــي ظــّل هــذه 

ســاليب غريبة  مور باأ مصطفــى الكاظمي معالجــة الأ

وغير علمّية، ورّبما ســتزيد مــن الخراب القتصادّي 

المتفّشي في عموم البالد!

علنه وزيــر المالّية  ســاليب الغريبة ما اأ ومــن هــذه الأ

ّول/  علــي عــالوي فــي التاســع عشــر مــن كانــون الأ

صــرف  ســعر  تخفيــض  بخصــوص   2020 ديســمبر 

لــى 1450  مــام الــدولر، ليصــل اإ الدينــار العراقــّي اأ

ّنــه يســمح للعــراق  دينــارًا للــدولر الواحــد، بحّجــة اأ

كـثر  لى اقتصاده على خلفّية ســعر اأ عادة التوازن اإ باإ

تنافسّية!

هــذا  عنــد  الحكومّيــة  صالحــات"  "الإ تتوّقــف  ولــم 

لى فرض ضرائب واســتقطاعات  الحــّد، بــل ذهبت اإ

علــى الموّظفيــن، وقد قــّررت الحكومة فــي اجتماع 

ربعــاء الماضــي خصــم 40 فــي المئــة مــن رواتب  الأ

رواتــب  مــن  المئــة  فــي  و30  الثــالث،  الرائســات 

النــّواب والــوزراء والدرجات الخاّصــة، و8 في المئة 

لف! من الموّظفين الذين يزيد رواتبهم عن 500 اأ

ّن مجمــوع  ولكــّن الحكومــة، بالمقابــل، لــم تذكــر اأ

ربع ســنوات تصل  رواتب رئيس الجمهورّية خالل اأ

تبلــغ  فيمــا  لف دولر،  اآ ثالثــة مالييــن و504  لــى  اإ

رواتــب رئيــس الــوزراء للــدورة الرائســّية الواحــدة 

رواتــب  وتناهــز  لــف دولر،  اأ ثالثــة مالييــن و120 

مريكّي! لف دولر اأ الوزراء نحو مليون و344 اأ

ّن رواتبهم  ما "ممّثلو الشــعب" من البرلمانّيين، فاإ اأ

لى  ربع تصــل اإ خــالل ســنوات الــدورة البرلمانّيــة الأ

مريكي! لف دولر اأ مليونين و"112 اأ

فة" رواتب المستشــارين،  يضًا تغافل "اآ ول يمكــن اأ

رواتــب  الواحــد  المستشــار  راتــب  يعــدل  حيــث 

عشرات الموّظفين في بقّية الدوائر، وغالبّيتهم غير 

منتجين!

كـثر من 70 مستشــارًا  ومــن هنــا نقول: مــا هــو دور اأ

رئيــس  مستشــاري  عــدد  وكــم  الــوزراء.  لرئيــس 

الجمهورّية ورئيس البرلمان؟

الخطــوات الحكومّيــة فتحــت الباب علــى مصراعيه 

لموجــة غضــب شــعبّي في عمــوم العــراق، وبالذات 

دارة  ّن الخلل فــي اإ مــع قناعــة غالبّيــة المواطنين بــاأ

الخطيــرة  النهيــار  لمراحــل  مــور  الأ وصــل  اأ البــالد 

الحالّية!

 150 مــن  كـثــر  اأ دفــع  الشــعبّي  الغضــب  تواصــل 

لعقــد  البرلمــان  رائســة  لــى  اإ طلــب  لتقديــم  نائبــا 

خفــض  تداعيــات  لمناقشــة  اســتثنائّية،  جلســة 

ن تعقــد الجلســة بحضــور رئيــس  قيمــة الدينــار، واأ

الــوزراء، ووزيــر المالّيــة، ومحافــظ البنــك المركزّي 

ّن الجلسة لم  مصطفى الجبوري، والطاّمة الكبرى اأ

يحضرهــا ســوى 15 نائبًا فقط، وحّتــى الذين وقعوا 

الماضــي  الثالثــاء  عــن جلســة  غابــوا  الطلــب  علــى 

الستثنائّية!

ّن بعــض القــوى الحاكمة طالبــت التّجار  العجيــب اأ

ســعار وبالذات المــواّد الغذائّية  ن ل يتالعبــوا بالأ بــاأ

ّن غالبّية المــواّد الغذائّية  منهــا، وهــي تعلم جيدًا بــاأ

مــن  تســتورد  والصّحّيــة  والتجارّيــة  والصناعّيــة 

الخارج، فكيف يمكن ضبط السوق في وقت ترفع 

سعار الدولر؟ الحكومة اأ

"مافيــات  وتغــّول  العشــوائّية  المالّيــة  السياســات 

فــي  العملــة  مــزاد  علــى  الرســمّي"  المالــّي  الخــراب 

البنك المركزّي يكّلف خزينة العراق ما ل يقّل عن 

20 مليــار دينــار عراقــّي يوميًا، بســبب فرق الصرف 

بيــن ســعر البنك والســوق، وهــذه الكارثة مســتمّرة 

عوام! كـثر من عشرة اأ منذ اأ

ن يبــداأ بعملّيــة  ن يضبــط الســوق عليــه اأ َمــْن ُيريــد اأ

ســفل،  الأ لــى  اإ علــى  الأ مــن  الفســاد  ُســّلم  تنظيــف 

و  و الهجينــة، اأ ن يعالــج ملــّف البنــوك الوهمّيــة اأ واأ

لى  حّتــى العميلــة التــي ُتهــّرب مليــارات الــدولرات اإ

الخــارج، كمــا حــدث فــي العــام 2019 حيــث تــّم 

بيــع 44 مليــار دولر فــي مــزاد العملــة التابع للبنك 

المركــزّي العراقــي بينمــا كانت قيمة الســتيراد 18 

مليــار دولر، وهــذا يعنــي "تهريــب" 26 مليار دولر 

ن  لى خارج البالد! َمــْن ُيريد اأ مــن العملــة الصعبة اإ

رهاب  ن يقضــي علــى الإ مــور عليــه اأ يمســك زمــام الأ

بقــوت  الُمتالعبيــن  مــع  يتهــاون  ل  ن  واأ المالــّي، 

ّنهم ل يقّلون  المواطنيــن، دون النظــر لمناصبهم، لأ

بريــاء  الأ يقتلــون  الذيــن  رهابّييــن  الإ عــن  خطــورة 

وُيرهبونهم!

فَمْن َيجُرؤ على هذه الخطوة الضرورّية؟
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التأويـل مفهومًا وتوظيفًا
مصطفى عاشور

يجاد المنهج  حيــن يغيب الســتفهام يغيب المنهج، فالتســاؤل ضــرورة لإ

جابة عنهــا دقيقة ناجزة  ن تكــون الإ ســئلة الكبــرى، ل يمكن اأ وبنائــه، والأ

ن  ن ُتؤطر المعرفة، ومن خصائص القراآ ذا لم ُتحدد الغايات التي ينبغي اأ اإ

نســان  حيــاء، وللحقائــق التــي يكــون الإ نــه كاشــف للحيــاة ولالأ الكريــم، اأ

ن يحتاجها الناس  مســتعدا لكشــفها، وهناك قوة معرفية مكـتنزة في القراآ

والزمان على تعاقبهم، ولكن بحسب قوة الستمداد منه، وهو استمداد له 

ندلسي “ابن عطية” في كـتابه “المحرر  دابه وقواعده، ويذهب المفسر الأ اآ

ن الكريم يتنزل بحسب تطلب المخلوق وواقعه. ن القراآ الوجيز” اأ

مجلــة  مــن  والســادس  الخامــس  العــدد  صــدور   تــي  ياأ طــار  الإ هــذا  وفــي 

ويــــل” يونيــو 2020، يقــع العــدد في 350 صفحة، وهــي مجلة علمية  “التاأ

ويلية، صادرة عن الرابطة  نية والتاأ محكمة متخصصة في الدراســات القراآ

بيــن  ويــل  ”التاأ الحالــي  الملــف  ويتنــاول  بالمغــرب،  للعلمــاء  المحمديــة 

لــى وضــع  يديولوجــي”، ويهــدف اإ مقتضيــات النظــر العلمــي والتوظيــف الأ

ويليــة فــي مجالهــا التداولي الســليم، وفي ســياق مقاصدها  التوظيفــات التاأ

ويليــة متماســكة، وقــراءة وظيفيــة نافعــة،  نتــاج معرفــة تاأ الصحيحــة، لإ

ويلية. نساني المعاصر في مجال المنهجيات التاأ واستيعاب الكسب الإ

ويل ضرورة التاأ

قــوال للصحابة  ن وســنة نبوية واأ ســالم من قراآ النصــوص المؤسســة في الإ

ن، وحوالي )40(  ية في القراآ لف نص، منها: )6236(  اآ تزيد على  ثمانين اأ

قوال الصحابة والتابعين. لفا من اأ لف حديث، وحوالي )27( اأ اأ

حد  ويل اأ ليات ومعارف لستنطاقها، والتاأ لى مناهج واآ والنصوص تحتاج اإ

ثيــرت من قديــم، في زمــن النبوة ومــا تبعه من  ليــات فهــم النــص، التــي اأ اآ

ســيس قواعد  ول لكل التجاهات لتاأ فترات، وكانت  اللغة هي المرجع الأ

ويله. فهم النص الديني وتاأ

ويل  صفهاني: ”والتاأ ويــل مرتبط بالموضــوع الديني، يقول الراغب الأ والتاأ

ن الكريم  لهيــة” ووردت الكلمــة فــي القــراآ كـثــره فــي الكـتــب الإ يســتعمل اأ

ن الكـثير  نها تعني التفســير، غيــر اأ )16( مــرة، وذهــب بعــض المفســرين اأ

ويل  مرتبط بالمعاني، لذا قال الفقيه الشافعي  يرون اختالفا بينهما، فالتاأ

لى  ويل كشف ما انغلق من المعنى” ، لذا فهو منصرف اإ “الزركشي”: “التاأ

حكام مــن النصوص،  عمــال العقــل والجتهــاد في اســتنباط المعاني والأ اإ

عم  ويل اأ مــا التفســير فيتعلــق بالروايــة التي تقابــل الدراية، ومن ثــم فالتاأ اأ

مام “السيوطي”: ”التفسير يتعلق بالرواية،  شمل من التفسير، يقول الإ واأ

تعريفــه  فــي  “الشــوكاني”  مــام  الإ ويذهــب  بالدرايــة”،  يتعلــق  ويــل  والتاأ

نــه: “صــرف الــكالم عن ظاهــره على  صولييــن باأ ويــل فــي اصطــالح الأ للتاأ

معنى يحتمله، وفي الصطالح حمل الظاهر على المحتمل المرجوح”.

ويل جاء  ويل، فالتاأ ســالمي نوعا من التحفظ على التاأ وقد عرف التاريخ الإ

ِذيَن ِفي  ــا الَّ مَّ فــي بعــض الحــالت بصيغــة المنع، كما  فــي قوله تعالــى: “َفاأ

ِويِلِه َوَما َيْعَلُم  ِبُعوَن َما َتَشــاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتاأ  َفَيتَّ
ٌ

ُقُلوِبِهْم َزْيغ

.” ُ لَّ للاَّ ِويَلُه اإ َتاأ

منهــا:  التــي تجاذبتهــا حقــول معرفيــة عديــدة،  المفاهيــم  مــن  ويــل  والتاأ

صــول، والفقــه، والحديث، واللغــة، والصوفية، والفالســفة  التفســير، والأ

مة في  ساســية لســتئناف حركة الأ والمتكلمين، باعتباره من المداخل الأ

ن،  مكانــات القراآ فــادة من اإ الجتهــاد والســتدلل؛ والفهــم والتنزيل، والإ

ن  ســالمي المعرفيــة، وخصوصيــة القراآ بمــا ينســجم ومقومــات التصــور الإ

الكريم.

صوليين  وائل من تكلــم في المفهوم عنــد الأ مــام “الشــافعي” مــن اأ كان الإ

ويل  خذ التاأ فــي كـتابــه “الرســالة” حيث ورد المصطلح ثمانية مــرات، ثم اأ

بوعبيدة معمر بن المثنى” ) المتوفى 209 هـ(  نفسًا جديدًا  عند اللغوي “اأ

يات عــن دللتها  خــراج معنى الآ ن” حيث ســعى لإ فــي كـتابــه “مجــاز القراآ

شــكال  الموهمة بالتشــبيه والتجســيد للخالق ســبحانه وتعالى، كما نضج اإ

هل الكالم والفلسفة، في سياق الختالف حول العالقة  ويل في بيئة اأ التاأ

خر. ساس لالآ يهما اأ خر، واأ يهما ُيقدم على الآ بين العقل والنقل، واأ

ســالمية، طائفة من  ت فيه العلوم الإ وقــد حــث الواقــع الفكري الذي نشــاأ

لى الكـتابة فــي موضوع “قانون  العلمــاء مــن مختلف الفــرق والمذاهب، اإ

ليــات،  ويلــي، يقتضــي وضــع اآ ن النظــر التاأ ويــل” منطلقهــم فــي ذلــك اأ التاأ

لــى الواقــع، عمليــة لهــا  ومحــددات، وقوانيــن تجعــل المــرور مــن النــص اإ

شروط تؤطرها، وضوابط َتحُكمها.

هدافه  ويــل واأ ســهام كبير في موضــوع التاأ وكان للفيلســوف “ابــن رشــد” اإ

حــد فصــول كـتابــه بعنوان  ومنهجــه، فــي كـتابــه “فصــل المقــال“؛ فجــاء اأ

ن هنــاك قوانيــن عامــة للعقــل والمنطق  ويــل”، علــى اعتبــار اأ “قانــون التاأ

ويلية حتى  فــي تلقــي المعرفة، وبذلك وضــع المعالم الكبرى للعمليــة التاأ

لهيــا، ولكنه منهج عقلي واســتدلل  ويــل عنده ليس كشــفا اإ ل تضــل، فالتاأ

دراك للواقع. منطقي، وتحليل للتجارب الحية واإ

ويل”، وكان له  بو حامد الغزالي رســالة بعنــوان “قانون التاأ مام اأ لــف الإ واأ

ثالث وصايا علمية في الموضوع، هي:

صــال، مثــل الحــروف  ويــل اأ ُيتبنــى فيــه وجــه التاأ  -عــدم الطمــع فيمــا ل 

نه ل  ى اأ المذكورة في فواتح الســور طالما لم يصّح فيها معنى بالنقل، وراأ

ن علم  محالة للمؤول حتى يكون منطلقه ومنتهاه سليما، من العتراف باأ

نسان سيظل قاصرا مهما عَلت مرتبته. الإ

ن العقل ل يكذب فبه عرفنا الشــرع،  صال، فاإ ل يكذب برهان العقل اأ – اأ

ن “العقل مزكى الشرع “. فهو يرى اأ

ويل عند تعارض الحتمــالت، ويقول في ذلك  ن يكـــف عــن تعييــن التاأ -اأ

ســلم عنــد كل عاقل،  صوب واأ حكــم بالتخميــن، وهذا اأ ن اأ رى اأ :”ولســت اأ

من في القيامة”. لى الأ قرب اإ واأ

بــو بكــر بــن العربي المعافــري )ت 543 هـ( كـتابا بعنــوان “قانون  ووضــع اأ

حمد التجيبي الحَراِلّ المراكشــي  بو الحســن علي بن اأ ويــل”، واجتهــد اأ التاأ

صــول  ن منزلــة اأ ســيس قوانيــن تنــزل فــي فهــم القــراآ )ت :638 هـــ( فــي تاأ

ن  ولى “مفتاح الباب المقفل لفهم القراآ الفقه، وجعلها موضوع رسالته الأ

المنزل” .

ويل توظيف التاأ

دراك المعانــي، ولعبــت  ويــل نهــج ســليم للتعــرف علــى الحقائــق واإ التاأ

ويــل للحديــث عــن  فــكار المســبقة والمذهبيــات دورا فــي التوســل بالتاأ الأ

ليه، وقامت  ويل قانونًا يرجــع اإ ن تجعل التاأ فكارهــا، فالمعتزلــة ســعت اأ اأ

خرى بافتعال تعارض متوهم بين الوحي والعقل. فرقا اأ

نســانية  ويــل محــركا لكـثير مــن العلوم الإ صبــح التاأ وفــي الوقــت الراهــن اأ

نية  توســلت بعض  والجتماعية واللســانيات، وفي مجال الدراســات القراآ

ني، كمــا جاء في بعض مشــاريع  ويــل للنيــل مــن النــص القراآ فــكار بالتاأ الأ

ن الكريم التي تعرضت لها المجلة، مثل “حسن  القراءات الحداثية للقراآ

حنفي” الذي تحدث عن “مادية” الوحي، واستقالليته عن الخالق سبحانه 

نسان وليس هدايته، بل يمضي في  ن مهمته ووظيفته تربية الإ وتعالى، واأ

بعد من ذلك زاعما وجود تداخل بين كالم الخالق سبحانه وبين  وهامه اأ اأ

ن، وبالتالي-حســب زعمه- يوجد صعوبة في التمييز  كالم البشــر في القراآ

مــا “طيــب تيزيني”  ن الكريم، اأ لهــي ومــا هو بشــري فــي القــراآ بيــن مــا هــو اإ

ويله وفق ما يتماشــى مع العصر  نــي وتاأ عــادة قــراءة النّص القراآ لــى اإ فدعــا اإ

عجاز  حكام، كما شــكك في اإ يــات والأ مــر تعطيــل بعض الآ ن اقتضــى الأ واإ

ن. ن، وزعم وجود تناقض في القراآ القراآ

ويل” كـتاب المعافري ورسالة الغزالي بنفس العنوان “قانون التاأ

ــس  ويــل، يجعــل النــص المؤِسّ عــادة بنــاء قانــون للتاأ وهنــا تبــرز حتميــة اإ

و العبث  قحام المغــرض، اأ  للمزايــدات والإ
ً

ن يكون مجــال ى عــن اأ فــي منــاأ

ــن مــن الفهــم الصحيــح  بقطعيــات النصــوص قبــل ظنياتهــا، قانــون يمِكّ

هميــة التشــديد علــى  مــر الــذي يبــرز اأ لمقاصــد الديــن وغاياتــه العليــا، الأ

فكار  ويل من الواجب مراعاتها، ومن الأ استعادة ضرورة بناء قوانين للتاأ

ويل المقاصدي، ومنها: التي وردت على صفحات المجلة، ضوابط التاأ

ن يكــون هنــاك تعــارض بيــن نصيــن، فيكــون  ويــل، كاأ – وجــود داع للتاأ

جل دفع التعارض. ويل هنا من اأ التاأ

ويل جاريًا على قواعد اللسان العربي وضعًا واستعماًل. ن يكون التاأ – اأ

قوال المتكلم لفهــم كالمه فال يصح العدول عنها  -ضــرورة العتمــاد على اأ

ويل  مــام الغزالــي: ”كل تاأ خــرى، يقــول الإ همــال اســتقراء النصــوص الأ واإ

ذ ل اجتهــاد فــي مورد النــص، فما  و شــياًئ منــه فهــو باطــل” اإ يرفــع النــص اأ

خر. طلق في مكان ُقيد في مكان اآ
أ
خر، وما ا جمل في مكان ُفصل في اآ

أ
ا

ليق المعاني المناســبة للمقام،  ذا لــم ُيوجــد نص مفصل، وجب اختيار اأ -اإ

صــول الديــن  ســالمية واأ صليــة للشــريعة الإ مّمــا ينســجم مــع المقــررات الأ

وقواطع العقول.

-ل ُيجمع بين متفرق، ول ُيفرق بين مجتمع.

ل بدليــل معتبــر من العقل والنقل، وما لم يقم عليه دليل فهو  ويــل اإ -ل تاأ

ذا عرض على الحجة، وقســم الراغب  ويل المســتكره الذي يستبشــع اإ التاأ

ويل مســتكره، وعرف  ويل منقاد، وتاأ ويــل على قســمين: تاأ صفهانــي التاأ الأ

ما  ى عن دللتها، اأ نه الذي ل يجافي منطق اللغة ول يناأ ويل المنقاد باأ التاأ

و المؤول النص حتى يوافق هواه  المستكره فهو الذي يلوي فيه المفسر اأ

ويسير مع رغباته ويدعم مذاهبه واتجاهاته.

ن حاكم ومهيمن، والتعارض  ن القراآ ويــل نصرة للمذهــب؛ لأ -ل يجــوز التاأ

بين نصوص الشريعة والمذهب، يفرض تعديل المذهب ليوافق الشريعة 

ل العكس.
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لوموند: هذه مظاهر التعاون 

االستراتيجي بين أبوظبي وتل أبيب

دار السالم/ متابعة

الفرنســية  "لومونــد"  صحيفــة  نشــرت 

علــى  الضــوء  خاللــه  مــن  ســلطت  تقريــرا 

كـثــرة التفاقــات الثنائيــة، بيــن الحتــالل 

عــدة  مجــالت  فــي  مــارات،  والإ الصهيونــي 

وكــرة  عــالم  والإ التكنولوجيــا  غــرار  علــى 

ن الصهاينة باتوا  القدم والسياحة، لدرجة اأ

نها جنة عدن  لى مدينة دبي على اأ ينظرون اإ

الجديدة.

الــذي  تقريرهــا  فــي  الصحيفــة  وتطرقــت 

ول  لــى عقــد اأ تابعــت دار الســالم ترجمتــه اإ

مــارات،  الإ فــي  رثوذكســي  اأ يهــودي  زواج 

نغام موســيقى "الكليزمر"  ومــا تضمن من اأ

لى جانب ارتداء  حد قصور دبي، اإ بحديقــة اأ

لمالبــس  والنســاء  الرجــال  مــن  الحضــور 

خرى. يهودية، ومظاهر عبرية اأ

ن هــذا المقطــع انتشــر  كــدت الصحيفــة اأ واأ

التواصــل  شــبكات  علــى  ســريع  بشــكل 

جــواء  الأ لــى  اإ يرمــز  مــا  وهــو  الجتماعــي، 

نهــا شــهر  الحميميــة التــي يمكــن وصفهــا باأ

مارات والحتالل الصهيوني،  عســل بين الإ

منذ تطبيع العالقات الدبلوماسية بينهما.

يبش الباحث  ونقلت الصحيفة عن حسين اإ

ن  فــي معهــد دول الخليــج في واشــنطن: "اإ

والكيــان  مــارات  الإ بيــن  التطبيــع  مســار 

قصى ســرعة، وهو متفرد  المحتــل يتقــدم باأ

ماراتيــون  الإ يرغــب  طبيعتــه.  حيــث  مــن 

فــي تحقيــق اندمــاج علــى كل المســتويات، 

بينمــا تحمل بقيــة الدول التي اعترفت بها، 

علــى غــرار البحريــن والمغرب والســودان، 

قل بكـثير". طموحات اأ

ن معهد دراســات  لــى اأ شــارت الصحيفــة اإ واأ

مــن القومي قد فتح قنــوات التواصل مع  الأ

ن  مــارات للسياســات. كما اأ نظيــره مركــز الإ

بنــك هبوعليــم الــذي يمتلك وزنــا ثقيال في 

ســرائيلي"، وافــق علــى  قطــاع الماليــة "الإ

مــارات دبــي الوطنــي.  التعــاون مــع بنــك الإ

وعلــى نفــس الطريــق ســار معهــد وايزمــان 

للــذكاء  زايــد  بــن  للعلــوم وجامعــة محمــد 

خرى. لى جانب مؤسسات اأ الصطناعي، اإ

ن عملية تجاوز الخطوط  كــدت الصحيفــة اأ اأ

بشــكل  العالقــات  وتطبيــع  الحمــراء 

راديكالــي، تســير فــي نســق ســريع، لدرجة 

بوظبي  عضــاء العائلة المالكة في اأ حــد اأ ن اأ اأ

ســهم بيتار  لم يجد حرجا في شــراء نصف اأ

ســرائيلي"  القــدس، وهــو نــادي كرة قــدم "اإ

المعاديــة  بالشــعارات  ســمعته  ارتبطــت 

ن  اأ كمــا  مناصــروه.  يطلقهــا  التــي  للعــرب 

عقــد  وقعــت  ســرائيلية"  "الإ ي24  اأ قنــاة 

عالمي مع مؤسســة دبي  تبادل للمحتوى الإ

ي اكـتــراث ظاهــر بحقيقــة  عــالم، دون اأ لالإ

مــارات تخضــع لرقابــة  ن الصحافــة فــي الإ اأ

مشددة من قبل نظام استبدادي.

ســبوع  الأ خــالل  ن  اأ الصحيفــة  ردفــت  واأ

مــن ســكان  لف  الماضــي، زار عشــرات الآ

بمناســبة  مــارات،  الإ اليهوديــة  الدولــة 

عياد  نوار، الذي يشــبه اأ و عيــد الأ الحانــوكا اأ

اغتيــال  وبعــد  المســيحيين.  عنــد  الميــالد 

فخــري  محســن  يرانــي  الإ النــووي  العالــم 

تشــرين  نوفمبــر/  شــهر  نهايــة  فــي  زاده 

طهــران  فيهــا  وجهــت  عمليــة  فــي  الثانــي، 

بيــب، كانــت حكومــة  صابــع التهــام لتــل اأ اأ

لى  نتنياهو قد حذرت مواطنيها من السفر اإ

ن يكونوا هدفا لالنتقام  الخليج، خوفا من اأ

ن هذه التحذيرات لم يلق لها  ل اأ يرانــي. اإ الإ

لى  مــام "حَمى التوجه اإ ســرائيليون بال، اأ الإ

دبي".

عمــال  الأ رجــل  ناغــل،  رافائيــل  يعتقــد 

النخبــة  مــن  المقــرب  اليهــودي،  لمانــي  الأ

نــه  اأ مــارات،  الإ فــي  والتجاريــة  السياســية 

ن  فــاإ والســياحة  والبتــرول  اللؤلــؤ  "بعــد 

التحالــف مــع "اســرائيل" ســيكون محــرك 

ماراتييــن".  هــذا الرجــل  النمــو الجديــد لالإ

الــوزراء  المولــع ببنياميــن نتنياهــو رئيــس 

عمال  ســيس "دائــرة الأ الصهيونــي، قــام بتاأ

عمال  براهيميــة"، وهــو نــادي لرجــال الأ الإ

لى  والمســؤولين رفيعي المســتوى، يهدف اإ

التقارب بين الخليج والدولة العبرية.

وســاط  الأ فــي  ن  اأ لــى  اإ الصحيفــة  نوهــت 

الرئيــس  مــن  المقربــة  الديمقراطيــة، 

ســمعة  تضــررت  بايــدن،  جــو  المنتخــب 

مــارات جــراء مغامرات حليفها الرئيســي  الإ

ولــي العهــد الســعودي، محمد بن ســلمان، 

المســؤول عــن التدخــل الكارثي فــي اليمن 

والمتهم الرئيســي باغتيــال الصحفي جمال 

خاشــقجي. في هذا الســياق، يقول الباحث 

خيــرة،  الأ الســنوات  "فــي  يبــش:  اإ حســين 

لــدى  ماراتــي  الإ الســفير  اتصــل  عندمــا 

الوليــات المتحــدة بالنــواب الديمقراطيين 

الــرد.  فــي  يتســّرعوا  لــم  الكونغــرس،  فــي 

اتصــل  التطبيــع،  عــالن  اإ عقــاب  اأ وفــي 

الديمقراطيون بالسفير لتهنئته".

"لومونــد"،  صحيفــة  معلومــات  وحســب 

خطــة  ماراتيــون  الإ المســؤولون  يــدرس 

ونــروا  الأ مــن  التخلــص  لــى  اإ تهــدف  عمــل 

مــر مشــروطا  تدريجيــا، دون جعــل هــذا الأ

بحــل مشــكلة الالجئيــن. من خــالل القيام 

المطلــب  لــى  اإ ظبــي  بــو  اأ ســتنضّم  بذلــك، 

ســرائيل"، الــذي يصر على  مد "لإ طويــل الأ

ن هذه المنظمة تعرقل السالم من خالل  اأ

لى  رعاية الالجئين الذي يحلمون بالعودة اإ

باؤهــم فــي ســنة  راضــي التــي ُطــرد منهــا اآ الأ

.1948

الدولــة  وزيــر  يســتجب  لــم  جانبــه،  ومــن 

نور قرقاش،  ماراتي للشؤون الخارجية، اأ الإ

النقطــة.  هــذه  بتوضيــح  الصحيفــة  لطلــب 

ولكــن هنــاك شــيء واحــد مؤكد: لــن يكون 

محــور  هنــاك  الــوراء.  لــى  اإ عــودة  هنــاك 

خذ في الظهور سيَتعين  استراتيجي جديد اآ

وسط التعامل معه. على دول الشرق الأ
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خر،  اختلفــت الصــورة المنظــورة للنبــي صلــى هللا عليه وســلم في العالــم الآ

الغــرب البيزنطــي والالتينــي، وســادت صورة قاتمة عن الديــن الجديد الذي 

خرى، وليدخل  راضي الواحــدة تلو الأ عمــاق الصحراء ليقُضم الأ خــرج من اأ

فواجا. الناس في دين هللا اأ

ن البشــارات بالنبــي الخاتــم توالــت فــي الكـتب  ومــن المقطــوع بــه لدينــا بــاأ

تيناهم  ن نتلور قوله تعالى : ﴿الذين اآ المقّدسة كلها، فكلها بّشر به، ويكـفي اأ

ّن فريقا منهم ليكـتمون الحق وهم  بناؤهم واإ الكـتاب يعرفونه كما يعرفون اأ

ســرائيل وهو عيســى بن  خــر رســول من بني اإ يعلمــون﴾ ]البقــرة، 146[، واأ

سرائيل  ذ قال عيسى بن مريم يا بني اإ مريم عليه السالم جاء مبشرا به: ﴿واإ

تي  ليكم مصّدقا لما بين يدي من التوراة ومبشــرا برســول ياأ ني رســول هللا اإ اإ

حمد﴾ ]الصف، 6] من بعدي اسمه اأ

تــاه كـتــاب النبــي صلــى هللا  ن هرقــل ملــك بيزنطــة عندمــا اآ وفــي الحديــث اأ

عليه وســلم كاد يســلم لول خوفه على ملكه، ولكنه راســل صديقه القســيس 

ســلم ضغاطر وشــهد  خبــره الحقيقيــة، وقــد اأ مــر، فاأ ضغاطــر متبينــا جليــة الأ

رثدوكس لم تتحمل اهتدائه، فقطعوه  شهادة الحق، ولكّن سيوف الروم الأ

لى ربه شهيدا. ربا، وارتفع اإ اإ

ول من الكنائس الشــرقية، فكيف واجهت بقية   هكــذا كان الــرد الدموي الأ

ذنه بالنبي الخاتم؟ سالمي، وصدح ماآ الكنائس صعود الدين الإ

وروبي  غلــب المكـتوبــات والمرويات التي شــكلت المخيال الأ ن اأ الحقيقيــة اأ

فــي العصور الوســطى والحديثــة صنعتها الكـتابات المســيحية والتي جافت 

كاذيــب تتغيا بناء  نقــل الواقــع، وكانت ركامــا من التهامــات والتقولت والأ

ســالم الهادي،  مــام المعرفــة بالنبي الخاتــم والإ ســدود نفســية تقــف حائــال اأ

ولكــن تلك الســدود ســرعان ما تهــاوت بفعل الحتــكاك الواقع في الحروب 

ندلس الغناء. الصليبية، وفي التثاقف الحاصل في صقلية وحواضر الأ

ولى الفتراءات المسيئة كانت بالشام من بعض الكـتابات  ن اأ  من المعلوم اأ

يامها، والتي تنسب ليوحنا الدمشقي، والذي اشتهر بمناظراته  التي لم ترج اأ

لــى شــرقي” اتهــم فيهــا النبي  للمســلمين فــي موضــوع القــدر، ولــه “رســائل اإ

بالكذب والخداع.

فريقيا لم تكن  راضي الشــرق وشــمال اإ ســالم على اأ ومــع الهيمنــة الكبــرى لالإ

ســالمي  هنــاك مكـتوبــات موثقــة تنــال مــن النبــي الخاتــم، نتيجــة العــدل الإ

هل الذمة من النصارى كل الحياة الكريمة والصون للدماء  الذي وجد فيه اأ

مر بعض المهارشات التي تندفع  عراض وممارسة الشعائر، ولم يتعّد الأ والأ

خر من بعض العوام، والتي ســجلتها بعــض المدونات الفقهية  بيــن حيــن واآ

والقضائيــة فيمــا عــرف بانتقــاص قــدر المصطفى، ومن ذلك مــا لبس قضية 

و السبكي  ليف ابن تيمية لكـتابه” الصارم المســلول على شــاتم الرسول” اأ تاأ

يضا في “السيف المسلول على من سب الرسول”. اأ

وروبية التي رامت كنائسها  مر فكان على العكس من ذلك في الديار الأ ما الأ اأ

ناضول، وغربا  ســالم الذي طوقها شــرقا مــن الأ القيــام بعمــل مضــاد تجاه الإ

ولى مع المسلمين  وروبا لحروبها الأ نه وبعد خسارة اأ ندلس، ولذلك فاإ من الأ

ســالم والمســلمين، وذلــك بدفع بعض  طلقــت من عقالها حملة لتشــويه الإ اأ

سالم ونبيه الخاتم. القساوسة للكـتابة ضد الإ

ســالمية كمــا قــال  طروحــات العقديــة الإ مــر عمــال معرفيــا مضــاّدا لالأ بــداأ الأ

ســالم ل في ســاحة الحرب،  ن نقاوم الإ بطرس الجليل )1156م( :” يجب اأ

ســالمية يجب التعــّرف عليها،  بطال العقيدة الإ بــل فــي ســاحة الثقافة…ولإ

و بالوصف  نه ســواء وصفنا الضالل المحمدي بالنعت المشــين )بدعة(، اأ واأ

نــه لبــد مــن العمل ضــّده، لبد مــن الكـتابة ضــّده”. ومن  الكريــه )وثنّيــة( فاإ

ندلس،  ن بطــرس الجليــل كان راهبا بدير كلوني بفرنســا، وزار لأ المعــروف اأ

لى الالتينية ســنة )1143م(. قام  ن الكريم اإ ول ترجمة للقــراآ شــرف علــى اأ واأ

ســباني  لماني، وراهب اإ نجليزي وهرمان الدلماشــي الأ بهــا روبــرت الرتيني الإ

ول  ربعة قرون فــي مدينة بال السويســرية، وهي اأ مســتعرب، ونشــرت بعــد اأ

وروبا القرون الوسطى. ن الكريم في اأ ترجمة للقراآ

عقاب الحروب الصليبية وانكسار المشروع البابوي موجة  كما انتشرت في اأ

ســالمية المنتصــرة،  وتصاعدت هذه  مــن الكـتابــات المشــينة ضــد القــوى الإ

كاذيب والفتراءات بعد فتح العثمانيين للقســطنطينية  الحملة المليئة بالأ

وروبــا بعــد حصــار فيينــا ســنة )1529(، وتكاثــف في  لــى قلــب اأ ووصولهــم اإ

الترويــج الدعائــي لهــا الكاثوليــك والبروتســتانت  فــي المواعظ والمناســبات 

وشــيوع  الطباعــة  بظهــور  انتشــارا  ازدادت  ثــم  الكنســية،  حفــال  والأ

المنشــورات، وتزامــن ذلــك مــع اشــتداد الغــزوات الصليبيــة  البحريــة التــي  

شــعل نارهــا فرســان القديس يوحنا الذين هالتهــم فتوحات العثمانيين في  اأ

رودس والبلقــان،  وظاهرهــم في تلك الغارات والقرصنة وقطع طرق البحر 

ســبان والبرتغــال بعــد نجاحهــم في  يطاليــا الصاعــدة، وكــذا الإ جمهوريــات اإ

ندلس. حروب السترداد وطرد المسلمين من الأ

المخيــال  فــي  يوصفــون  المســلمون  كان  الوســطى  القــرون  واســط  اأ ففــي   

وائل العصر الحديث  نهم: وثنيون، كـفار، سراســنة، المــور وفي اأ وروبــي باأ الأ

مــا نبينا محمد صلى هللا  تراك، الوثنيون، واأ خــرى: الكـفار، الأ لقــاب اأ بــرزت اأ

فانيــن الفتــراء والبهتــان مــن كونــه: زنديــق،  عليــه وســلم فقــد نالتــه شــتى اأ

ن ينشــئ نســخة مشــوهة  مهرطق، محتال، دجال، وثني، اســتطاع بدجله اأ

ن الهراطقــة والســحرة والمجدفيــن الذيــن كانــت  نه شــاأ عــن المســيحية شــاأ

وروبا. الكنيسة تتّبعهم بالحرق في كل اأ

و ” مماد” كما هو اللقب المســتعمل   واســمه الذائع بينهم هو “ماهوميت” اأ

ن محمد هو معبود المسلمين، ولذلك  سبان، ومما شاع اأ عند القشتاليين الإ

كانوا يوصفون بالمحمدين بدل المسلمين في عديد الكـتابات الجدلية.

لهية، لدانتي )1321م( استجابة  دب التصويري نقراأ في الكوميديا الإ وفي الأ

وربية الشــائنة والشــائهة، وذلك عندما يضع دانتي النبي  لتلك التصورات الأ

حدى حفر الجحيم. بي طالب في اإ صلى هللا عليه وسلم والصحابي علي بن اأ

لى البروتستانتية فالصورة ل تختلف  ذا انتقلنا من الحظيرة الكاثوليكية اإ واإ

صالحــي مارتــن لوتــر ورغبــة منــه فــي ســحب بســاط الزعامة من  كـثيــرا، فالإ

بابــا رومــا فقد غالى في العداء، وانســابت من لســانه كلمــات مقذعة في حق 

المسلمين والنبي صلى هللا عليه وسلم، وقد زاوج بين خطتين هما:

ن الكريم، فجريا على نزعته في تقريب الالهوت للناس  ولى: ترجمة القراآ الأ

ن، حيث قال:” لقد  مر ذاته بالنســبة للقراآ لمانية، والأ لى الأ نجيــل اإ ترجــم الإ

شــد  تراك، ول اأ و الأ زعاجا لمحمد اأ كـثر اإ نه ل يمكن عمل شــيء اأ اســتيقنت اأ

ي  نهم ونشــره بين المســيحيين، عندئذ ســيتضح لهم اأ ضــررا مــن ترجمة قراآ

كاذيــب والخرافات  ن الملــيء بالأ كـتــاب بغيــض وفظيــع وملعون هــذا القــراآ

والفظائع”.

بــازل ترجمــة  ن حضــرت مدينــة  اأ لوثــر بعــد  مــن  المرافعــة  تلــك   وكانــت 

يطالية  وبورين سنة )1542م(، وطبعه لترجمة لتينية اإ السويسري يوحنا اأ

ذرعــه البروتســتانتية القويــة فــي سويســرا  ن، فتدخــل لوتــر وضغــط باأ للقــراآ

للسماح بنشر الترجمة.

الثانــي: الحملــة الممنهجــة لتشــويه النبــي صلــى هللا عليــه وســلم، وذلــك في 

ييد لحركـته  عديد من النشــريات والمطبوعات، وكانت الغاية هي حشــد التاأ

صالحيــة واعتبارهــا بديــال للكاثوليكيــة التــي عجزت عــن مدافعة الزحف  الإ

وروبــا، حيــث اعتبــروا اللوثوريــون  العثمانــي فــي البحــر المتوســط وشــرق اأ

تراك الذين  غاظة الأ والكالفنيون شــتم النبي صلى هللا عليه وســلم وســيلة لإ

مة الجرمانية، حيث  سوار فيينا، واقتربت خيولهم من حدود الأ وقفوا على اأ

رى  تــراك على حقيقتهــم، اأ كانــت المواعــظ الكنســية تقــول:” بعــد ظهــور الأ

مام الشــعب عــن فظائع محمد حتى  ن اأ ن يخطبوا الآ ن القساوســة عليهــم اأ اأ

يمانهم بالمسيحية، ولتتضاعف  يضا ليقوي اإ يزداد المسيحيون عداوة له، واأ

نفســهم” ومما فاضت  موالهم واأ جســارتهم وبســالتهم في الحرب، ويضحوا باأ

تي  ن محمدا “خــادم العاهــرات، وصائد المومســات”،  وياأ بــه مطبوعاتهــم بــاأ

نــوار فيؤلف مســرحية” محمد التعصــب”، ويخاطب  فولتيــر ممثــل عصر الأ

نــه” كـتبهــا معارضــة لمؤســس طائفة دينيــة كاذبة وبربريــة” ويملئها  البابــا باأ

نوار، ويؤلف جون بوجيت  كاذيــب فــي مناقضة  غريبــة لمنهجية عصر الأ بالأ

كلتــه الخنازيــر ،  نــه مــات وقــد اأ مســرحية” محمــد النبــي المزيــف” ويزعــم باأ

ســيرة لها  لى عديد الكـتابات التي ناهضت الكنيســة، ولكنها بقيت اأ ضافة اإ اإ

سالم ونبيه الكريم. في مقالتها تجاه الإ

وروبــي الوســيط والحديث  كاذيــب فــي المخيــال الأ ن تلــك المغالطــات والأ اإ

ربمــا تكــون معــذورة لرتهانها بحالــة العداء وضعف النشــر وتراجع  مقارنة 

لحاد، ولكن استمرار  و الإ ل في الكنيسة اأ ديان في عالم ل يرى الخالص اإ الأ

لة  وروبيــة ويمينهــا المتوســط والمتطــرف يوجــب مســاآ ذلــك فــي الثقافــة الأ

اللياقــات العقليــة التــي خرقــت الــذرة واكـتشــفت المجــرة، ولكنهــا عجــزت 

لــى مســالك نفســية  مــر يرجــع اإ خــر معرفــة عادلــة، ولعــل الأ عــن معرفــة الآ

خرى،  ي مســالك الجحود والســتكبار، وتلك محنة اأ تســّد المدى والرؤية، اأ

نفســهم ظلمــا وعلــوا فانظــر كيــف كان عاقبــة  ﴿ وجحــدوا بهــا واســتيقنتها اأ

المفسدين﴾] النمل، 14].
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زبير بن عبدالعزيز

الطفل نعمة من نعم هللا تعالى يرزقه من 

مهات  بــاء والأ يشــاء، وهنــاك كـثيــر من الأ

وبعضهــم  نجــاب  الإ عــدم  مــن  يحزنــون 

ينتظرون لتلك الحالة الســعيدة، ولكن، 

ننــدم عندمــا يعاند من رزقه هللا في تربية 

طفال حق التربية. الأ

مــور التربوية  هــذه نقــاط توضح بعــض الأ

وعوامل تســاعد في بناء التوازن النفســي 

للطفل :

فضــل فــي الحياة  مــن للعائلــة :  الأ •جــو اآ

منة ومستقرة  ســرية اآ العائلية توفير بيئة اأ

لطفلــك، خاصــة فيمــا يتعلــق بعالقــات 

ن شــكل العالقة بين  حياتك البشــرية؛ لأ

ساسي في صحة الطفل  الوالدين جانب اأ

ذا كانت العالقة بينهما تتسم  النفسية، واإ

بالرحمة والحب والتفاهم؛ فهذا ينعكس 

ذا كانت تتســم  ما اإ يجابيــا علــى الطفل. اأ اإ

بالتوتــر والخالفات والصراعات ، فهذا له 

ثار النفسية السلبية. الكـثير من الآ

عــن  التعبيــر  يضــا  واأ  : بالحــب  •التعبيــر 

بــكل الطــرق الممكنــة،  الحــب لطفلــك 

و معانقته  و تقبيله اأ خباره مباشرة اأ مثل اإ

خــرى؛ هــذا  ي وســيلة تعبيــر اأ و اأ بالحــب اأ

ويلبــي  النفســي،  مــان  بالأ يشــعر  يجعلــه 

حــد الحتياجــات التي تؤثر على ســالمته  اأ

النفسية.

تكــون  ن  اأ عليــك   : مرحلتــه  •تفهــم 

مســتوعبا للمرحلــة العمريــة التــي يمر بها 

هم العوامل التوجيهية  طفلك، فهي من اأ

نــك فــي التجــاه الصحيح في  التــي تؤكــد اأ

دراك  واإ معرفتــه  ستســاعدك  تربيتــه. 

التــي  الســلوكيات  فهــم  علــى  خصائصــه 

تي منه بطريقة مناســبة وهادئة تســاعد  تاأ

بشــكل طبيعــي،  شــخصيته  تنميــة  علــى 

العديــد  لــى  اإ يــؤدي  دراكــه  اإ عــدم  بينمــا 

خطــاء التربويــة التي قــد تؤثر على  مــن الأ

الشــخص، وبناء شخصيته بشكل سلبي، 

علــى ســبيل المثــال: الطفــل فــي مرحلــة 

ســنوات(   6-2( المتوســطة  الطفولــة 

خيالته واســعة وخصبة، وهذا قد يدفعه 

ليه خياله  عندما يخبر عن موقف يضيف اإ

لــم تحــدث، لذلــك  شــياء التــي  بعــض الأ

يكــذب ويتعامــالن  نــه  اأ الوالــدان  يعتقــد 

دراك طبيعة  معــه ككاذب. نتيجــة عــدم اإ

علــى  ســلبا  ينعكــس  هــذا  المرحلــة؛ 

شخصيته.

خــر  الآ والشــيء   : الفعــال  •التواصــل 

ن تمــد جســور الحــوار بينــك وبيــن  هــو اأ

طفلــك، بتخصيــص وقــت للتحــدث معــه 

ثناء حديثك  ليه، والهتمام اأ والســتماع اإ

واهتماماتــه،  هواياتــه  لمشــاركـته  معــه 

ســلوب التحقيــق الــذي  والبتعــاد عــن اأ

نــه فــي اســتجواب، لــذا  يشــعره اأ

يلعــب  الناجــح  الحــوار  ن  فــاإ

دواًرا عديــدة فــي دعــم  اأ

النفســية  الجوانــب 

عيــة  جتما ل ا و

وكذلــك  والفكريــة 

التطــور اللغوي للطفل، 

عــن  بالتعبيــر  لــه  ويســمح 

و  اأ يضايقــه  ومــا  احتياجاتــه 

مشــاكل،  مــن  يواجهــه  مــا 

وكذلك تنمية ثقته بنفسه.

احتــرم   : راءه  اآ احتــرم   •

تســعى  ول  طفلــك،  ي  راأ

ن هــذا يســبب  لغائهــا، لأ لــى اإ اإ

الوالديــن  بيــن  حــاًدا  صراًعــا 

الســلوكية  وتداعياتــه  طفــال،  والأ

الشــخصية  واستســالم  الســلبية، 

التابعــة، على شــكل عناد، وتمرد، 

ومكائــد، وصراع، ومشــاكل ليس 

خر. ول من اآ لها اأ

•تنميــة قدراتــه : احــرص علــى اكـتشــاف 

قــدرات طفلــك ومهاراتــه وكل مــا يتمتــع 

بــه مــن قــوة وتميــز، ثــم وفــر لــه الفــرص 

المناســبة لتنميتهــا وتنشــئتها، ول يقتصر 

تميــزه علــى مجال معين، كالدراســة، بل 

وســعه وابحــث عــن تميــزه فــي مجــالت 

ا في ممارســة 
ً

مختلفة، فربما يكون متميز

القيــادة  علــى  القــدرة  لديــه  و  اأ الرياضــة 

فعــال،  بشــكل  الجتماعــي  والتواصــل 

و مبدًعــا فــي الرســم والتلويــن والنحت،  اأ

لديــه  و  قــدرات اأ

و يجيد التمثيل  لغوية في الشعر والنثر، اأ

فــكاره  واســتخدام الجســد للتعبيــر عــن اأ

يرفــع مســتوى  لــخ. وهــذا  اإ ومشــاعره … 

ثقته بنفسه واحترامه لذاته.

•تحمل المســؤولية :  دربه على العتماد 

علــى نفســه فــي كل ما يســتطيع القيام به 

من عمل يتناســب مع قدراته في مستواه 

ويلبــس  ويشــرب  كل  يــاأ ن  كاأ العمــري، 

دواته  مالبســه الخاصــة ويرتــب ســريره واأ

لعابــه، ويشــارك فــي تحضيــر المائــدة،  واأ

خيه  والقيــام بواجبه بنفســه، والعتناء باأ

ورعايــة  بحــب،  معــه  واللعــب  الصغيــر 

لــخ، مــع الثنــاء  النباتــات فــي المنــزل … اإ

لبعــض  بلطــف.  نظــره  وتوجيــه  عليــه، 

المالحظات الدقيقة للسلوك.

ن تربي طفلك  مور يمكنــك اأ ومــن هذه الأ

نفســيا  جيــد  بشــكل  ســنه  حداثــة  منــذ 

ليكون مســتقبله صحيحــا وخاليا 

من المشاكل.

في التربية النفسية للطفل
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دار السالم/ بغداد/ متابعة

سهمت جائحة كورونا في اغالق البواب  خالل الشهر الماضية اأ

بوجــه الحيــاة تمامــًا، عندمــا اجبــرت الجميــع علــى التوقــف عــن 

انجاز احالمهم واهدافهم الشــخصية، وتسببت في تقييد الناس، 

فجعلتهــم يلتزمون منازلهم ويؤجلون مشــاريعهم التي يطمحون 

لتحقيقها، لكن بعد تصاعد نسبة حالت الشفاء من هذا المرض 

ت مالمح المل تظهر تدريجيًا،  وانخفاض عدد المصابين به، بداأ

واخــذ الكـثيــر ينطلقــون باتخــاذ خطــوات جادة لتمــام خططهم 

المعطلة.  

خيرة وفيها خيرة( )كل تاأ

يقول عدنان احمد: }قبل انتشــار كورونا كانت لدي خطة اســعى 

لتنفيذهــا وهــي بيــع بيتــي وشــراء قطعــة ارض لبنائهــا بحســب 

ن تتوقف الحياة بشــكل  الخارطــة التــي ارغــب بهــا، ولــم اتوقــع اأ

مفاجــئ، لدرجــة تمنعنا من الخروج حتى الى الشــارع وممارســة 

طقوســنا العتياديــة، ووقتهــا كنــت قــد اعطيــت وعــودًا للبعــض 

ن  مــن مكاتــب العقــار مــن اجل شــراء بيتــي، ولكني لم اســتطع اأ

استقبل اي 

جل الموضوع وبقيــت قلقًا جدًا،  انســان، خوفــًا من المــرض، فتاأ

لن منزلي لم يعد كافيًا لسرتي التي تحتاج بيتًا اوسع، اما حاليًا 

فقــد صــارت المور افضل، اذ باشــرت بتنفيذ جزء من مشــروعي 

خيرة وفيها خيرة( هذا وكما يقال )كل تاأ

ليلة العمر

تســتعد رنيــن علــي للــزواج قريبــًا، اذ تمــت خطبتهــا منــذ ســنة، 

ن يقــام حفل الزفاف فــي الصيف الماضي، ال  وكان مــن المقــرر اأ

ن قاعــات العــراس اغلقــت حينهــا جــراء انتشــار كورونــا، وترى  اأ

خيــر جــاء لصالحها فرب ضارة نافعة، اذ ســنحت لها  ن هــذا التاأ اأ

الفرصة خالل تلك المدة للتعرف على خطيبها بشكل اقرب عن 

طريــق زيارتــه لهــم، وكذلك من خالل الحديث معه عبر وســائل 

التواصل وتحقق النسجام والتفاهم بينهما.

قامة حفل بســيط   موضحــة: }رغم طلب اهلي واقتراح خطيبي باإ

وبطريقــة متواضعــة جــدا، مــع مراعــاة تطبيــق قواعــد وشــروط 

التباعد الجتماعي واتخاذ الجراءات الصحية المطلوبة، ال انني 

س ابــدا، فكنــت متفائلة جدا  رفضــت ولــم اصــل الــى مرحلة اليــاأ

ن الزمة هذه ســتنتهي وتختفي يومــا ما،  ولذا  ولــدي امــل كبيــر باأ

قــررت الصبــر ولــم يكن امامــي غير هذا الحل، اذ انهــا ليلة العمر 

ن اجعلهــا مختلفــة، وفعــال صــار المــر الن اهــون مــن  وارغــب اأ

الشــهور الســابقة، ولــم يعــد المرض خطيــرا كما كان فــي بدايته،  

ن قاعــات العراس والمناســبات اخذت تفتــح ابوابها  فضــاًل عــن اأ

وتســتقبل النــاس لقامــة الفــراح فيهــا، لــذا حددنــا موعــدا قريبًا 

لزفافنا(.

الدراسات العليا

نســان  يجــد الناقــد والمــؤرخ صبــاح محســن كاظــم ان لــدى الإ

ن  اأ ريــب  ول  هــداف،  الأ لتحقيــق  والتصميــم  رادة  والإ الطمــوح 

تواجهه الصعوبات والمعوقات المختلفة، منها مادية، وصحية او 

ظروف قاهرة، لكن يستمد العزيمة للتواصل لتحقيق حلمه وما 

هــداف العظيمة الدراســات العليا، والتعمق  يصبــو اليــه، ومن الأ

دب، وكل المجــالت  بالبحــث والمعرفــة والفكــر، والتاريــخ والأ

العلمّية، مضيفا: }الظروف القاهرة لوباء كورونا الذي عم العالم 

قصاه الى اقصــاه عطلت جميع الشــؤون الحياتية والعلمية  مــن اأ

خــص خــارج العــراق، وقــد كنــت مــن الذيــن  والدراســات، وبالأ

توجهــوا للدراســة في لبنان مــن عام 2018 وكان من المؤمل في 

ن تتم المناقشة لرسالتي العلمية، لكن الحظر وانتشار  حزيران اأ

الجائحــة ببلــدي ولبنــان وغيرهمــا، والتوقــف شــبه التــام للحيــاة 

مل توفر اللقاح المناسب  جلتها لشهر كانون الول، وناأ برمتها، اأ

ن خســرنا المائت من مبدعينا  فراد المجتمع بعد اأ لرعاية جميع اأ

وعلمائنــا، ورياضيينــا وفنانينــا، وكذلــك عــودة الوضــع العلمــي، 

والسفر ، وحركة الحياة كسابق عهدها بعد تطويق كورونا الوباء 

القاتل الصامت

خطوة ايجابية

في حين تركت نورا ســعدون الدراســة بالمرحلة المتوســطة لن 

ن تكمل مسيرتها الدراسية،  ظروف اسرتها، لم تكن تسمح لها باأ

لوجود مشــكالت اســرية تؤثر فيها، فضال عن المعاناة من تردي 

الوضــع المــادي، ومع ذلــك حاولت الحصول علــى كـتب للقراءة 

بالمنــزل، واســتغلت التعطيــل بســبب كورونــا وانشــغلت بذلك 

ت صديقات الدراسة قد  ن افاقت من غيبوبتها، اذ راأ المر، بعد اأ

دخلن الجامعة وهي مازالت بمكانها، ومما حفزها للتفكير بذلك 

الموضــوع هــو تضامن خالتها معها، فقد وعدتها بانها ســتقدم لها 

للدراســة الخارجيــة، فكبــرت الفكــرة فــي عقلهــا واخــذت تحلــم 

بمســتقبل جميــل لها، خصوصا انهــا تعبت من عدم وجود تغيير 

ن تخطو باصــرار خطوة  ملمــوس فــي حياتهــا، وبــات مــن المهــم اأ

ايجابيــة تنقلهــا الــى وضع افضــل،  اذ تقول }اتهياأ للســنة المقبلة 

لكي اخوض تلك التجربة وانا بكامل الستعداد والثقة 
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بعد انحسار خطر }كورونا{..الحياة تفتح 
أبوابها للمشاريع واألحالم المؤجلة
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مجلس الوزراء يوافق على زيادة منحة األندية 
الرياضية ضمن موازنة 2021

دار السالم/ بغداد

عدنــان  والرياضــة  الشــباب  وزيــر  علــن  اأ

درجــال، موافقــة مجلــس الوزراء عــن زيادة 

ندية الرياضية  المنحــة المالية المخصصة لالأ

للعام المقبل 2021.

ن مجلــس  وقــال الوزيــر درجــال فــي بيــان اإ

الــذي  الــوزراء وافــق رســميًا علــى مقترحــه 

نديــة  لالأ الماليــة  المنحــة  لزيــادة  بــه  تقــدم 

عــن  بــدًل  مليــارات  خمســة  الــى  الرياضيــة 

مليــار و مئتــي مليون دينار ، ضمــن الموازنة 

الماليــة العامــة للعــام المقبــل، بهــدف دعــم 

الماليــة  الضائقــة  مــن  تعانــي  التــي  نديــة  الأ

كونهــا  فيهــا  الرياضــي  الجانــب  تفعيــل  و 

المنتخبــات  لرفــد  الحقيقيــة  القاعــدة  تعــد 

الوطنية بالالعبين الموهوبين و في مختلف 

الفعاليات الرياضية.

تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون 

بعد اكتشاف 5 حاالت كورونا
دار السالم/ متابعة

يفرتون  جلت مباراة مانشستر سيتي واإ اأ

ضمن الجولة 16 

نجليزي الممتاز. من الدوري الإ

نه تم اتخاذ قراًرا  يفرتون اأ علن نادي اإ واأ

جل غير مسمى، بعد  جيل المباراة لأ بتاأ

يجابيــة بـــ فيــروس  اكـتشــاف 5 حــالت اإ

كورونا من فريق مانشستر سيتي.

نه تواصل مع المشجعين  كد النادي اأ واأ

الذيــن حصلوا على تذاكــر المباراة التي 

ن تقــام فــي ملعب  كان مــن المفتــرض اأ

لــى  جوديســون بــارك، لعــدم الذهــاب اإ

الستاد.

بسبب حادثة البصق.. لجنة االنضباط تقرر 
معاقبة لؤي العاني بالحرمان ألربع 

دار السالم/ بغداد

اعلنــت الهيئــة التطبيعيــة لالتحــاد 

ن لجنة قررت  العراقي بكرة القدم، اأ

لــؤي  الجويــة  القــوة  معاقبــة لعــب 

ربع مباريات. العاني بالحرمان لأ

النجــف  مبــاراة  كاميــرات  ورصــدت 

والقوة الجوية، قيام العاني بالبصق 

لكــن  المبــاراة،  خــالل  تــال  علــى 

نظار حكم  الحادثة تمت بعيدًا عن اأ

اللقاء.

ن لجنة  وذكرت التطبيعية في بيان اأ

التطبيعيــة،  ة  الهيــاأ فــي  النضبــاط 

قــررت معاقبــة لعــب القــوة الجوية 

ربــع  لأ بالحرمــان  العانــي(  )لــؤي 

ربعة  مباريات، وغرامة مالية قدرها اأ

ُتضاعــف  ن  اأ علــى  دينــار،  مالييــن 

تكــرار  حــال  فــي  العقوبــة 

المخالفة.

نتائج الجولة الحادية عشرة 
لدوري الكرة الممتاز 
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دار السالم/ متابعة

التفتيــش  لجنــة  رئيــس  الشــيباني  كــد حميــد  اأ

س الخليج العربي لزيارة  التي شــكلها اتحاد كاأ

الخاصــة  المرافــق  تفقــد  جــل  اأ مــن  العــراق 

بمدنيــة البصــرة لســتضافة النســخة 25 مــن 

ن الزيارة ســتكون خالل الفترة  س الخليج اأ كاأ

مــا بيــن 24 حتــى 27 كانــون الثانــي المقبــل 

جــل الوقــوف علــى جاهزيــة المدينــة مــن  مــن اأ

ناحيــة المالعــب والبنــى التحتيــة التــي تتعلق 

الضوابــط  وفــق  وســتكون  بالســتضافة، 

والمعاييــر التــي تنــص عليهــا لئحــة بطــولت 

ن  اإ بيــان  فــي  الشــيباني  وقــال  الخليــج.  س  كاأ

س  كاأ بطــولت  فــي  كبيــر  تاريــخ  لــه  العــراق 

الخليــج وعنصــر فاعــل فيهــا، ومنتخبــه ســبق 

ن يكون  ن فــاز بالبطولة عدة مرات، ونتمنى اأ اأ

شــقاء فــي العــراق قــد اســتفادوا مــن الفترة  الأ

و المضــي في  كمــال المتطلبــات اأ الســابقة فــي اإ

ن  كمالهــا علــى النحــو المطلوب ..لقد وســبق اأ اإ

لى مدينــة البصرة،  قمنــا بزيــارة قبــل ســنوات اإ

واطلعنا على المدينة الرياضية.

الشهر المقبل.. وفد خليجي يزور 
العراق لتفقد منشآت خليجي 25
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الجئون تحت الصفر.. نحوهم يزحف شتاء لبنان القارس
نفسهم مرغمين على تحّمل  يجد لجوئن سوريون في لبنان اأ

ن باتت  بــرٍد قــارٍس وثلــوٍج كـثيفــٍة مــع حلول الشــتاء، بعــد اأ

لى  وســائل التدفئــة صعبــة المنــال بســبب تلميح الحكومــة اإ

زمة القتصادية. ة الأ رفع الدعم عن الوقود تحت وطاأ

وُتطــرح عالمــات اســتفهام حــول مــدى اســتعداد الالجئيــن 

زمة الوقود، بسبب ندرته وارتفاع  لتحّمل الشتاء، مع بروز اأ

ممّية محدودة. سعاره، ل سيما في ظل مساعدات اأ اأ

ذ  وعامــًة، ُيشــّكل فصــل الشــتاء عباًئ ثقيــاًل علــى الالجئين، اإ

نفســهم تحت ســطوة برد قــارس وعواصــف عاتية،  يجــدون اأ

لــى مــا دون الصفر. مطلع  حيــث تنخفــض درجــات الحرارة اإ

عمــال اللبنانية،  ســبوع، عقــد رئيــس حكومــة تصريــف الأ الأ

حســان ديــاب، اجتماعــًا ضــم وزراء وحاكــم مصــرف لبنــان 

المركــزي، ريــاض ســالمة، وبحثــوا رفــع الدعــم عــن الســلع 

ساسية. الأ

كـثــر مــن مليون لجئ ســوري مســجلين  ويعيــش فــي لبنــان اأ

مم المتحدة لشؤون الالجئين. لدى المفّوضية السامية لالأ

لكــن الحكومــة تقــدر عددهــم بـــ1.5 مليون لجــئ، 74% من 

هــؤلء يقيمون بطريقة غير شــرعية، بحســب تقريــر لمنظمة 

"هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية عن عام 2018.

نســانّية لمســاعدة هــؤلء  وعلــى فتــرات، ظهــرت مبــادرات اإ

زمات التي تعصف بلبنان طالتهم  الالجئين، لكّن شظايا الأ

نفســهم  في خضــم حالت العــوز، خاصة  مباشــرة، فوجــدوا اأ

في ظل تداعيات جائحة كورونا.

معاناة قاسية

ليــاس" فــي البقــاع اللبنانــي، قــال طــارق  مــن مخّيــم "بــّر اإ

وضــاع  والأ نعمــل،  ل  ونحــن  كورونــا  زمــة  اأ منــذ  زهــوان: 

خــذ زهوان )40 عامًا( نفســًا عميقًا، وتابع:  صعبــة جــدًا هنا. اأ

هيل ســواًء بالشــوادر  لى تاأ خيامنا في فصل الشــتاء بحاجة اإ

مين مــاّدة المازوت  هــم مــن ذلــك يجــب تاأ و بالخشــب، والأ اأ

)وقود للتدفئة( بسبب البرد.

لجــوئن ســوريون: نعيش في خيــم بال مازوت ول حطب ول 

حيانًا ننام من دون عشاء غطية واأ اأ

ن يؤّمــن كّل ذلــك، فنحن نعيش  حــد يســتطيع اأ ردف: ل اأ  واأ

غطية شــتوّية.  مــن دون مــاّدة المــازوت ومــن دون حطب واأ

ّما ســلمى الســالم )45 عاًما(، التي هربت من ســورية خوًفا  اأ

حيــاء  مــن البراميــل المتفّجــرة التــي يقصــف بهــا النظــام الأ

حيانًا ننام من دون تناول وجبة العشاء. السكنّية، فقالت: اأ

ولدنا  ضافت: نعيش في حالة قاســية جًدا، اأ لم، اأ وبحرقــة واأ

ي شيء، خاصة في مخيمنا. بحاجة للطعام، ولكّن ل نملك اأ

ســماءنا على لئحة المساعدات، ولكّن  واســتطردت: سجلنا اأ

ســف الشــديد يكــون الــرّد: نحــن لســنا مســؤولين عنكــم.  لالأ

بدورهــا، اختصــرت فاتــن الخــالوي )30 عاًمــا( الحــال فــي 

ليــاس" بقولهــا: الشــتاء بــارد جــدًا هنــا، ووضعنا  مخّيــم "بــّر اإ

ّننا نعيش في الخيام. سيئ، ل سّيما واأ

حمــد الدبوق )45 عاًمــا( عما تواجهه  م اأ ول تختلــف معانــاة اأ

ذ قالــت: العيــش فــي لبنــان بــات صعبــًا جــدًا، نحــن  فاتــن، اإ

حوالنا. ودعت الدبوق  لى اأ حد ينظر اإ بحاجة للكـثير، لكّن ل اأ

حوالهم، موضحة: نحن نشــعر  عادة النظر باأ لى اإ المنظمات اإ

بضغوطــات الحيــاة القاســية علينا. فقر مدقع الناطقة باســم 

مــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي  المفوضيــة الســامية لالأ

ن المفوضّيــة تعمــل جاهدة  بــو خالــد، قالــت: اإ لبنــان، ليــزا اأ

ســر  مع جميع الشــركاء والجهات المانحة لضمان حصول الأ

وقات  ليه لتخطي هذه الأ المحتاجة على الدعم الذي تحتاج اإ

لى التمويل المتاح للمساعدات  العصيبة. واستدركت: نظرًا اإ

لــى 31% مــن العــدد  نســانية، ل يمكننــا الوصــول ســوى اإ الإ

جمالــي لعائــالت الالجئيــن الســوريين عبر برنامــج الدعم  الإ

غراض والدعم الغذائي الشــهري، و%17  النقــدي المتعدد الأ

خريــن عبــر برنامــج المســاعدات الغذائيــة.وزادت: حاولنــا  اآ

مكان هذا العام للوصول  مان قدر الإ توســيع نطاق شــبكة الأ

لى  ن ذلك ل يزال غير كاٍف اإ لــى المزيــد مــن العائالت، غير اأ اإ

مميــة: 88% مــن الالجئيــن تحــت خــط  حــد كبيــر. مســؤولة اأ

الفقــر المدقــع وعــن نســبة الالجئيــن الذيــن يعيشــون تحت 

جابت: 88% من الالجئين السوريين في لبنان  خط الفقر، اأ

مر الذي شــّكل  يعيشــون اليــوم تحت خط الفقــر المدقع، الأ

ارتفاًعا مقارنة بنسبة العام الماضي البالغة %55.


