
الهاتفــي  االتصــال  يجريــان  وبايــدن  الكاظمــي 
االول على وقع قصف المنطقة الخضراء

دار السالم/ بغداد 
كــد رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي والرئيــس االميركــي جوزيــف بايــدن،  اأ

همية حماية  رفض محاوالت زعزعة االمن واالستقرار في العراق والمنطقة، واأ

البعثات الدبلوماسية. 

وقــال مكـتــب الكاظمــي فــي بيــان صحفــي، إن االخيــر تلقــى اتصــاال هاتفيــا من 

الرئيــس االميركــي جوزيــف بايــدن وجــرى خــالل االتصــال بحــث العالقــات 

الثنائيــة بيــن البلديــن، ومناقشــة االوضــاع فــي العــراق والمنطقــة، فضــال عن 

بحــث عــدد مــن القضايــا االقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك.واضاف 

البيان ان الجانبين بحثا ايضا تعزيز التعاون المشــترك بين بغداد وواشــنطن 

وسبل تطويره في مجاالت متعددة، في مقدمتها التعاون االقتصادي واالمني 

وفــي مجــال مكافحــة االرهاب.كمــا بحــث الكاظمــي وبايــدن اســتئناف الحــوار 

االســتراتيجي بيــن البلديــن، بالشــكل الــذي يســير فــي العالقــات قدمــا، علــى 

كيــد  اســاس المصالــح المشــتركة وتعزيــز الســيادة الوطنيــة العراقيــة، وتــم التاأ

علــى اهميــة حمايــة البعثات الدبلوماســية فــي العراق ورفض محــاوالت زعزعة 

االمن واالستقرار في العراق والمنطقة.

من االقليم

04

تراثــي  َمعلــٌم  القيصــري  الســوق 

يتوسط أربيل

تحقيقات وحوارات 
تشابه األســماء.. مواقف مضحكة 

مبكية وأخرى محرجة ومخيفة

مالعب
وزير الرياضة الفرنسية لمبابي: 

ارجوك ال تذهب!

االخيرة
للوحــة  الكبيــر  اللغــز  نهايــة  أخيــرا.. 

الشهيرة "الصرخة"
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االفتتاحية

كتبها: المحرر السياسي
تحصين بيتنا العراقي الداخلي هو السالح المطلوب

مــا الــذي ينقــص العــراق لكــي يضبــط امنه، ، وهــو يمتلك مــن الثروات 

واالمكانيات الكـثير الكـثير؟

مــا الــذي يوقــف الصواريــخ التائهــة ورســائل الكاتيوشــا؟ هــل هــو مزيــد 

عداد من الجنود؟ ام السالح، ام ماذا؟   اأ

لــم ينفــق العــراق المليــارات منــذ ســنوات فــي هــذا الملــف ولكــن دون  اأ

نتيجة كبيرة تذكر؟

الحقيقة الواضحة التي ال يريد الكـثير الحديث عنها ان المشكلة ليست 

ثره على  فــي العــدد، ولكــن فــي النــوع، وان الصراع الداخلي ينعكــس اأ

مني، وان غياب الجهد االستخباراتي يلقي  هشاشة الوضع السياسي واالأ

بظاللــه دون شــك اليــوم على اســتمرار نشــاط الجماعــات اإلرهابية بهذا 

سف. الشكل المثير للقلق واالأ

لســعي الجاد الســتدراك هــذا الواقع  لقــد بــات مــن الواضــح والضــروري اأ

زم، وغيــاب  المؤلــم، فبيــن تــردي امنــي متكــرر، ووضــع اقتصــادي متــاأ

حداث، ترسم الصورة  للقرار العراقي، واالرادة الوطنية، عن مشهد االأ

على الساحة العراقية.

اليــوم تحصينــًا عراقيــًا  تتطلــب  زماتــه  واأ العــراق  اســتمرار مشــاكل  ان 

ي شــيء، فالعراقيــون الذيــن قالوا كلمتهــم المدوية بوجه  داخليــًا قبــل اأ

رضهــم،  الف الشــهداء مــن اجــل تحريــر وطنهــم، واأ اإلرهــاب، وقدمــوا اآ

ينتظرون من قيادة البلد ان تستمع لهم، وان توظف طاقاتهم، وتاخذ 

ولويــات العمل اليــوم تغليب  مــان. لذلــك يغــدو من اأ يديهــم نحــو بــر االأ باأ

د كل محاوالت احياء المشاريع الطائـفية المقيتة  الخطاب الوطني، وواأ

بنــاء شــعبنا مــن جرائهــا الويــالت، وان نؤســس لحالــة وعــي  التــي ذاق اأ

وطنــي، يتطابق مع الطموح الشــعبي والجماهيــري، ويعيد بناء الدولة 

سس سليمة ال غبش فيها وال تدليس. العراقية من جديد على اأ
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دار السالم/ بغداد

بــرز  اأ النايــف،  حميــد  الزراعــة  وزارة  باســم  المتحــدث  حــدد 

المنتجــات والمحاصيــل التــي تدخــل الــى العــراق عــن طريــق 

ن تكــون هنالــك اجــراءات منهــا  كــد ضــرورة اأ التهريــب، فيمــا اأ

فرض ضرائب لحماية المنتج المحلي.

المنتجــات  بــرز  اأ ن  اإ صحفــي،  تصريــح  فــي  النايــف  وقــال 

والمحاصيــل التــي تدخــل الى العــراق عن طريــق التهريب هي 

نواعــه الحــي والمجــزور، واالســماك وبيــض المائدة،  الدجــاج باأ

والطماطم، والبطاطا التي تعتبر من المحاصيل الرئيسة.

ن الوزارة ماضية في الحد مــن عمليات التهريب”،  ولفــت الــى اأ

ثرت بالتهريب هي مشاريع  برز المشاريع التي تاأ ن “اأ مشيرا الى اأ

ذ ان دخول المهرب وباســعار زهيدة جدا يؤثر  دجــاج اللحــم، اإ

على االنتاج المحلي.

الزراعة تحدد المنتجات والمحاصيل الداخلة إلى العراق عن طريق التهريب

الجمارك: هناك دراسة لزيادة 

الرسوم على بعض السلع والبضائع
دار السالم/ بغداد

كشــفت هيئة الجمارك، عن دراسة لزيادة الرسوم على 

يــرادات الجمارك  ن اإ بعــض الســلع والبضائــع، مؤكــدة اأ

كـثر من تريليون دينار عراقي. لعام 2020 تقدر باأ

وقــال معاون مدير قســم الشــؤون القانونية فــي الهيئة، 

فــي  زيــادة  حصــول  تتوقــع  الهيئــة  ن  اإ جاســم،  احمــد 

ن  االيرادات لهذا العام تقدر بتريليوني دينار، الفتًا الى اأ

و  الجبايــة والجمــارك تعمالن حتى في الحظر الشــامل اأ

الجزئي في جميع المنافذ الحدودية.

ن الزيادة رغم اســتمرار االعفــاءات الجمركية  ضــاف اأ واأ

ردنيــة وحســب الجــداول المتفــق  للســلع والبضائــع االأ

ردنية”،  عليهــا مــع العــراق ضمن االتفاقيــة العراقيــة االأ

ن “هنــاك دراســة لزيــادة الرســوم علــى بعــض  اأ مبينــًا 

السلع والبضائع.

المالية النيابية توضح أسباب 

تأخر الـــموازنة
دار السالم/ بغداد

النيابيــة،  الماليــة  اللجنــة  صــدرت  اأ

قرار مشــروع  خر اإ ن تاأ توضيحــا بشــاأ

للســنة  العامــة  الموازنــة  قانــون 

الماليــة 2021.وذكــرت اللجنــة فــي 

نه تعليقا على بعض  بيــان صحفــي، اأ

المطالبات بضرورة االســراع باقرار 

اللجنــة  نبيــن ان  نــود ان  الموازنــة 

الماليــة النيابيــة قــد ارســلت كـتابــا 

يــوم 15-2 لرائســة المجلــس تذكــر 

فيــه انهــا قــد اكملت المســودة شــبه 

 2021 موازنــة  لمشــروع  النهائيــة 

والنقطة الوحيدة المعلقة هو النص 

الخــاص بالتزامات اقليم كردســتان 

والــذي تــم ذكــر تفاصيله فــي المادة 

قــد  ،و  القانــون  مشــروع  مــن   11

اجتمعنــا مــع الكـتــل السياســية من 

مختلــف المكونات لتقريب وجهات 

علــى  بتوافــق  والخــروج  النظــر 

مجمــل النصــوص الــواردة فــي تلك 

ننتظــر  االن  الــى  لكــن  و  المســودة 

صيغــة نهائيــة لالتفــاق حــول هــذه 

ضافت، مما تقدم نطالب  المــادة. واأ

ســراع  باالإ المعنيــة  الكـتــل  جميــع 

بمناقشــاتها والتوصل التفاق بشــان 

مــا ورد فــي المســودة التــي عرضــت 

نه علــى الرغم من  عليهــا، مضيفــة، اأ

و  االوراق  خلــط  البعــض  محاولــة 

التهجــم علــى اعضاءهــا اال انهــا قــد 

بذلت جهودا كبيرة  لتضمين جميع 

حقــوق المواطنيــن موظفيــن وغيــر 

جميــع  فــي  للعامليــن  و  موظفيــن 

المكونــات  ولجميــع  القطاعــات 

فــي مشــروع قانــون الموازنــة علــى 

و وزارات او  مستوى شرائح بعينها اأ

محافظــات لضمان اقامة المشــاريع 

الخدميــة واالســتراتيجية ولتضمين 

حقــوق العاملين في القطــاع العام 

و الخاص.

المرور: لجان طبية صباحية لفحص مراجعي إجازات السياقة
دار السالم/ بغداد

علنــت مديريــة المــرور العامــة، قــرب افتتــاح لجــان   اأ
فــي  الســياقة  جــازات  الإ المراجعيــن  لفحــص  طبيــة 

الدوام الصباحي. 
عــالم  واالإ العالقــات  قســم  عــن  صــادر  بيــان  وذكــر 
نــه بتوجيــه مــن قبــل مديــر المــرور العام  للمديريــة، اأ
اللواء الحقوقي طارق اســماعيل حســين وبالتنســيق 
االجــراءات  تســهيل  اجــل  مــن  الدوائــر  كافــة  مــع 
للمواطنيــن، تــم التنســيق مــن قبــل مديريــة المــرور 
مــع دائــرة العيادات الطبية الشــعبية التابعــة لوزارة 
الــدوام  فــي  طبيــة  فحــص  لجــان  الفتتــاح  الصحــة 
نه تم االتفاق بين مديرية  ضاف البيــان اأ الصباحــي. واأ

المــرور ودائــرة العيــادات الشــعبية  الفتتــاح لجــان 
طبية صباحية قريبًا  في مجمعات تسجيل المركبات 
 ) والحســينية  التاجيــات،  الغزاليــة،  )الرســتمية، 

وتعمل ضمن اوقات الدوام الرسمي صباحًا.
ن الهدف مــن افتتاح هذه اللجان لتقليل  شــار الى اأ واأ
الزخــم الحاصــل في اللجــان الطبية لفحص الســياقة 
وتطبيقــًا لتعليمــات لجنــة الصحــة والســالمة العامــة 
بتحقيــق التباعــد االجتماعــي لمنع اصابــة المواطنين 
كاهــل  اثقــال  عــدم  الــى  اضافــة  كورونــا،  بفايــروس 
المواطــن فــي ظل الزحام الحاصــل في بعض اللجان 
وافتتاحهــا فــي اكـثــر مــن مــكان لتســهيل المراجعــة 

عليها.
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كورونا المتحور يتوغل في العراق.. نصف اإلصابات 

من الساللة الجديدة وترقب ألولى شحنات اللقاح
دار السالم/ بغداد

الم قوية، ومزعجة بشكل كبير، خاصة في منطقة الصدر، والرئة  كانت االآ

عراض الســاللة الجديدة.. بهذا  الم وحتى اأ نها تختلف عن اآ تحديدًا، ويبدو اأ

صابته بفيروس كورونا، بعد  بو حســن )47 عامًا( حديثه عن اإ الوصف بداأ اأ

نها من الساللة الجديدة. تشخيص وزارة الصحة لحالته باأ

شــد قوة  عراض الســاللة الجديدة اأ ن اأ بلغوه باأ طباء اأ ن االأ بو حســن: اإ وقال اأ

جراءات  لى اتخــاذ اإ كـثــر، وهو ما يدعــو اإ ولــى، وتمكنهــا من الجســم اأ مــن االأ

كبر من الفترة الماضية. احترازية اأ

ن العالجــات التــي ُمنحــت لــه ال تختلــف عــن تلــك التــي ُتمنح  لــى اأ ولفــت اإ

ن  اإ ن الســلطات الصحيــة، قالــت  صحــاب الســاللة القديمــة، خاصــة واأ الأ

البروتوكول العالجي باٍق على حاله، وفعال ضد الساللة الجديدة.

طفال وسريعة االنتشار تصيب االأ

صابات بـ  كد وزير الصحة العراقي في مؤتمر صحفي تســجيل عدد من االإ واأ

“الســاللة الجديدة” بعد ســاعات فقط من عمل مختبر متخصص بالكشف 

عن هذه الساللة وتمييزها عن الساللة الشائعة في العراق.

ن الساللة الجديدة من فيروس كورونا  وحذر الوزير، حسن التميمي، من اأ

لــى  طفــال، وســجلنا عــدة حــاالت، ودعــا المواطنيــن اإ ن تصيــب االأ يمكــن اأ

الحذر الشديد.

تصيــب  لكورونــا  الجديــدة  الســاللة  ان  والبئيــة،  الصحــة  وزارة  علنــت  واأ

طفال ولها قدرة اسرع على االنتشار. االأ

فيما قال المتحدث باســم وزارة الصحة ســيف البدر: لم نتفاجاأ باكـتشــاف 

ن الســاللة الجديدة ل كورونا  الســاللة الجديــدة ل كورونا فــي العراق، مبينًا اأ

طفال ولها قدرة اسرع على االنتشار. تصيب االأ

ن  لى اأ خطر من السابقة، الفتًا اإ شد واأ عراض الساللة الجديدة اأ ن اأ ضاف اأ واأ

مريكية. العراق سيعتمد اللقاحات الصينية والبريطانية واالأ

صابات الجديدة 40%  من االإ

العــراق، ريــاض عبــد االميــر  فــي  العامــة  كــد مديــر الصحــة  اأ مــن جهتــه، 

كـثر من %40  “اكـتشاف ساللة متحورة لفيروس كورونا في العراق وتمثل اأ

لى الموجة الثانية دون معرفة التكهنات  من االصابات الحالية والدخول اإ

المقبلة”.

ن للــوزارة هــو  ضــاف فــي تصريحــات صحفيــة، االســتعداد الموجــود االآ واأ

فضل من السابق والطاقة االستيعابية للمرضى جيدة، ولدينا 70 مختبرًا  اأ

ن  لــف فحــص يوميًا، مبينــًا اأ كـثــر مــن 40 اأ فــي جميــع المحافظــات تجــري اأ

العالج يعتمد على التشخيص السريري.

ميــر: ال خــوف مــن تزايــد العــدد؛ لكــن طاقتنــا محــدودة رغم  وقــال عبــد االأ

جميــع االســتعدادات؛ لــذا نخشــى من انتشــار الوبــاء بصورة ســريعة وهذا 

هو سبب االجراءات التي اتخذت من قبل اللجنة العليا للصحة والسالمة 

الوطنية.

عــراض والعــالج ولكــن ســرعة  ن الســاللة الجديــدة لديهــا نفــس االأ وبيــن اأ

انتشــارها اكبــر، ولــم يحــدد بعــد اصابــة االطفــال فــي العــراق ونراقب عن 

كـثــب لكنهــا تصيب االطفال والشــباب عكس الســاللة القديمة، مســتدركًا 

االصابات بكورونا في المدارس قليلة وال يزيد نســبتها عن 1% وكلهم دون 

عراض. اأ

حظر وغرامات

يام الماضية،  صابات المســجلة خــالل االأ وســجل العــراق طفرة في عدد االإ

صابات. عداد االإ يام على انخفاض اأ عقب اأ

التــزام  باللــوم مؤخــرا علــى ضعــف  وتلقــي الســلطات الصحيــة العراقيــة 

ن  جــراءات الوقايــة والتباعــد االجتماعــي والتعقيــم وتقــول اإ المواطنيــن باإ

صابات. لى زيادة االإ عدم االلتزام هذا يؤدي اإ

يرتــدون  ال  مــن  علــى  غرامــات  العراقيــة  العليــا  الصحــة  لجنــة  وفرضــت 

ماكــن العامــة وعلــى مــن يقيمــون تجمعــات ســواًء كانــت  الكمامــات فــي االأ

و اجتماعية. دينية اأ

صابات التي  ُتسجل هذه  ن نصف االإ لى اأ حصائيات وزارة الصحة اإ وتشير اإ

يام هي من الساللة الجديدة. االأ

علنــت وزارة الصحــة فرض حظر مســائي للتجوال فــي عموم البالد لمدة  واأ

غالق  سبوعين، يبداأ من الثامنة مساء وحتى ساعات الصباح، كما قررت اإ اأ

المساجد والنوادي الصحية ومراكز المساج.

منية، ومحال بيع الخضر من  واســتثنيت كوادر وزارة الصحة، والقوات االأ

االلتزام بساعات الحظر.

عــراس مع فرض غرامة  قامة مجالــس العزاء وحفالت االأ ومنعــت الــوزارة اإ

لكـتروني للطلبة. وصت باعتماد التعليم االإ خمسة ماليين للمخالفين، واأ

جراءات الفحص خرنا في اإ تاأ

الســاللة  ن  اأ بغــداد،  بالعاصمــة  الكــرخ  فــي صحــة  طبيــب  ذكــر  بــدوره، 

يام الماضية، بســبب  الجديــدة، تفشــت في العراق بشــكل كبيــر، خالل االأ

جهزة المستخدمة  ن االأ الســرعة النســبة في انتشــارها، وتفشــيها، خاصة واأ

لــى العــراق، وهو ما  فــي الكشــف عــن طبيعــة الفيــروس، وصلــت متاخرة اإ

ساهم ربما بزيادة انتشارها.

شــد  ن الموجة الجديدة اأ ضاف الطبيب الذي رفض الكشــف عن اســمه اأ واأ

جــراءات عاجلــة مــن اللجنــة العليا  ولــى، وهــو مــا اســتدعى اإ قــوى مــن االأ واأ

للصحة والسالمة، لكن بعد وصول العالجات المنتظرة نهاية هذا الشهر، 

قد نشهد تحواًل في قدرة الفيروس على االنتشار.

يام القليلة المقبلة قد تكون شديدة على العراقيين بسبب  ن االأ لى اأ ولفت اإ

نفلونــزا الطبيعيــة، وعــدم تفريــق  صابــات باالأ جــواء، وزيــادة االإ تقلــب االأ

المواطنين بينها وبين كورونا، وهو ما يجعل البعض يتهاون في ذلك.

يراني قلق اإ

يرانيــة، المحاذيــة  علنــت الســلطات فــي محافظــة خوزســتان االإ المقابــل اأ

صابــة بالســاللة  غــالق الحــدود مــع العــراق بعــد رصــد حــاالت اإ للبصــرة اإ

ن سببها العراق. الجديدة قالت اإ

نترناشــيونال عــن محافظ خوزســتان قاســم ســليماني  يــران اإ ونقــل موقــع اإ

فــي  نطــاق واســع  علــى  فيــروس كورونــا  تفشــي  ن ســبب  اإ قولــه  دشــتكي 

المحافظة هو “دخول نوع متحور من الفيروس من العراق.

ن معبري الشالمجة والجذابة سيغلقان، باستثناء حركة  ضاف دشتكي اأ واأ

ســبوع، وحتــى يتــم توفيــر مرافــق  البضائــع، اعتبــارا مــن الســبت ولمــدة اأ

الفحص السريع والحجر الصحي المؤقت.

صابات في العراق من مســتويات التفشــي التي جرى تسجيلها  واقتربت االإ

ن تشهد انخفاضا في فصل الشتاء. الصيف الماضي قبل اأ
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السوق القيصري َمعلٌم تراثي يتوسط أربيل
دار السالم/ متابعة

الســوق القيصــري احدى اقدم االســواق التاريخيــة القديمة، 

التي تمتاز بها مدينة اربيل، و تقع في مركز المدينة، ويزورها 

مائت الناس .

وللحديث اكـثر عن جمالية هذه السوق، وكونها نقطة جذب 

للســياح، قــال نريمان فاضل مدير االعالم فــي الهيئة العامة 

للسياحة في اربيل:

 "مما الشك فيه ان سوق القيصري جزء ال يتجزاأ من التاريخ 

القديــم الربيــل وقلعتهــا الحصينــة، واســواقها الفولكلوريــة،  

وفــي اي مدينــة مــن العالم يعــد نقطة جذب واقبال الســياح 

لــف  ن ســوق القيصــري تتاأ مــن كل مــكان، واذا مــا علمنــا اأ

مــن العديــد مــن المحــال التجاريــة، اذ تبــاع فيهــا مختلــف 

كيــد  وبالتاأ منهــا،  الفولكلوريــة  ســيما  ال  والبضائــع،  الســلع 

الســائح عندمــا يــزور الســوق يقبل على شــراء واقتناء الســلع 

الفولكلوريــة الكردية، حيث قامت حكومة اقليم كردســتان 

بترميــم الســوق بشــكلها التاريخــي القديــم للمحافظــة علــى 

تــراث الســوق واســتمراريتها، واضفــاء ميــزة جماليــة اخــرى 

للمدينــة وللقلعــة، اذ انها تحيط القلعة وتحافظ على جمالية 

وتاريخ السوق والمدينة".

السوق قديمًا

امــا خليــل برزنجــي وهــو عالــم اثــاري متخصــص فــي مجــال 

قائــال:  الســوق  تاريــخ  عــن  فتحــدث  ثــار،  واالآ المســوحات 

"بالنســبة لســوق القيصــري التــي تقــع في مركز مدينــة اربيل 

ومجــاورة للقلعــة من الجهــة الجنوبية، وكمــا تعلمون المدن 

التــي تحتــوي علــى قــالع مثــل قلعــة كركــوك واربيل تنقســم 

فيها االسواق الى قسمين، قسم داخل القلعة والقسم االكبر 

يكون اســفل القلعة الن القلعة تكون مســاحتها محدودة، اذ 

انهــا تعتمد علــى الجامع الكبير في القلعة والمنازل والمراكز 

في ذلك الوقت، اما بالنسبة لالسواق فهي تحتاج الى مساحة 

اكبــر، فتكــون دائما قريبة من القلعة او اســفلها، وتعد ســوق 

القيصــري في اربيل قديمة جدا، ويعود تاريخها الى الفترات 

العثمانيــة او اقــدم، وكمــا هــو معلوم فان تاريــخ مدينة اربيل 

يعود الى العصر الحجري الحديث، واستمر العيش فيها الى 

الفترة االكدية، وازدهرت في الفترة االشــورية وكانت مدينة 

لهة عشتار ". اربيل في تلك الفترة مركزا لعبادة االآ

 تبادل تجاري

 وتمتــاز مدينــة اربيــل باحتوائهــا علــى المــائت مــن المواقــع 

االثريــة، اذ انهــا وبحســب المســوحات التــي اجريــت تضــم 

اكـثــر مــن ســبعمئة وخمســين موقعــا اثريــا، وكل موقع اثري 

يعــد مســتوطنة مــا بيــن كبيــر وصغيــر، فــكان اغلــب النــاس 

فــي ذلــك الوقــت يعملــون فــي الزراعــة وتربيــة الحيوانــات، 

وكانــوا بحاجــة الــى التبــادل التجــاري، وكان التبــادل يعقــد 

مــن قبــل المواطنيــن فــي ســاحات اســفل القلعــة خاصــة في 

الجهــة الجنوبيــة منهــا والتي تمتد من اســفل القلعة مباشــرة 

الــى منطقــة تعجيل ومحلــة عرب، فكان هذا البــازار يتم فيه 

تــداول مــواد متنوعة كالصــوف والحليب والحنطة والشــعير 

نذاك، اي في تلك  والحاجات البســيطة التي كانت متداولة اآ

الحقــب التاريخيــة، وكان يتــم ايضــا التبــادل التجــاري بيــن 

القرى والمناطق القريبة بســلع كالصابون والشــاي والسكر، 

فكانــت هــذه الســوق منــذ القــدم مكانــًا للتبضــع والتبــادل 

ن تتطــور وتجــرى  التجــاري، وبمــرور الســنين البــد للســوق اأ

ن وصلت الى شــكلها الحالي واصبحت  عليها التوســعة، الى اأ

ســوقا كبيرة، ووصلت التوســعة فيها الى سوق مجاور لسوق 

فــي الجهــة الشــرقية  القلعــة تدعــى ســوق شــيخ هللا، وتقــع 

اخــرى تدعــى ســوق ســيداوة،  الــى ســوق  لتســتمر  للقلعــة، 

لتصبــح مركــزا تجاريا لمدينــة اربيل، وهي مقاربــة الى درجة 

كبيرة لسوق الشورجة في بغداد".

روحية المكان

يؤكــد برزنجــي ان "ســوق القيصــري تتفــرع منهــا محــال تقع 

علــى الشــارع الرئيس ومحال داخــل القيصرية، وهي تتكون 

مــن محــال متالصقة جدا، وتم انشــاؤها منذ عقــود بطرازات 

وتعود اغلبها الى الفترات العثمانية، وضمن مشــاريع ترميم 

الواجهــة  وتحديــث  ترميــم  تــم  اربيــل  فــي  االثريــة  االماكــن 

القديــم  الطــراز  علــى  والطابــوق  بالحجــر  للســوق  االماميــة 

نفسهوباســلوب )الجــف قيم(، وبداأ هذا المشــروع بين عامي 

2009 و 2010، وتــم تنفيــذه فــي االعــوام 2013 و2014، 

اذ تــم تزيين الســوق بطابــوق وحجر جديد ولكــن بالتصميم 

والطراز القديم نفســيهما، وجرت على الســوق توسعة كبيرة 

بمرور الســنين، وهذا جاء بحســب الكـثافة السكانية، اذ انها 

كانت ســوقا صغيرة، وهذا  خالل مايقارب 50 الى 60 ســنة 

اصبــح هنــاك فارق كبير من ناحية الكـثافة الســكانية، وجاء 

هــذا الترميــم والتحديــث للمحافظــة علــى شــكل الســوق من 

التهالــك واالندثــار، والحفــاظ عليهــا وعلــى طرازهــا التاريخي 

والفولكلــوري الحضــاري القديــم، اذ ان الترميــم كان ناجحــا 

جــدا، اذا مــا علمنــا ان هــذا الترميــم اضــاف منظــرا جماليــا 

مميزا، فاعطى روحية للمكان وللسوق في مدينة اربيل".

تنوع وتعايش

الزائــر  ولكــن  االســواق  مــن  العديــد  هنالــك  ان   " ويضيــف 

او الســائح فــور وصولــه الــى اربيــل، البــد ان يجــري جولــة 

فــي القلعــة وتحديــدا الســوق القيصــري، فهــي تعتبــر القلــب 

النابــض الربيــل، النها تتمثــل بالقلعة وما يحيط بهذه القلعة 

مــن اســواق ومحــال تجاريــة واكـثــر مــا يميــز ســوق القلعــة  

نــدرة الصناعــات الفولكلوريــة وهــي مازالــت مســتمرة ليومنا 

هــذا، وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر صناعــة الالنــك )المهد 

والــكاروك والســماور( والعديــد مــن الصناعــات الفولكلورية 

التــي تتميــز بها مدينة اربيل، وهناك قســم كبيــر من المحال 

التجاريــة التــي تمتاز ببيــع المالبس الكرديــة الجميلة، ونجد 

ان الســياح يقبلــون على هذه الســوق للتبضــع واقتناء بعض 

التحف او ماشابه ذلك من السلع والمواد".

ومــا يميــز القلعــة وســوق القيصــري هــو التنــوع والتعايــش 

المشــترك، فمنــذ مــائت الســنين نجد فيها العيش المشــترك 

فتعطــي صــورة حضاريــة  والقوميــات،  الطوائــف  ومــن كل 

جميلــة للمدينــة والمنطقــة علــى حــد ســواء، فتجــد الترابــط 

والتمــازج بين هذه القوميــات والطوائف وهي بالتالي تعطي 

اضافة مهمة للمدينة".



5تقـــاريـــــــر الخميس

اإلجراءات الوقائّية بين 
التهاون والتجاهل

دار السالم/ متابعة 

لــم يعــد فيروس كورونــا يخيــف العراقيين، 

مثلمــا كان فــي ذروتــه االولــى، فعلــى الرغــم 

مــن ارتفــاع معــدالت االصابــة الــى اكـثر من 

621الفــًا و755 حالــة، اال اننــا نــرى الحيــاة 

عــادت الــى طبيعتها المعهــودة، فقد فتحت 

المــوالت واالســواق الشــعبية ابوابهــا امــام 

المتبضعيــن والمطاعــم التــي ال تــكاد تخلــو 

مــن الزبائــن، من دون االلتــزام باالجراءات 

نجــد  ن  اأ النــادر  مــن  فاصبــح  الوقائيــة، 

شــخصًا مرتديــًا كمامتــه في ظــل التحذيرات 

الفيــروس  موجــة  انتشــار  مــن  والمخــاوف 

الثانيــة الخطيــرة التــي اجبــرت الكـثيــر مــن 

عادة فرض القيود والحظر.  الدول على اإ

المباالة

يقول الشاب محمد كريم )23 عامًا( "بحكم 

عملي كســائق اجــرة اجد الكـثيــر من الناس 

غيــر ملتزمين باالجراءات الوقائية، الســيما 

ن الوباء قد انتهى  في هذه الفترة، واشــعر كاأ

فــي العــراق، مبينــًا انــه فــي بدايــة الموجــة 

االولــى للفيروس كنت اقوم بتعقيم المقاعد 

قبل صعود الركاب، لكن االن وبعد انتشار 

الفيــروس  مــع  والتعايــش  الالمبــاالة  حالــة 

ابتعدت انا واسرتي عن االلتزام باالجراءات 

الوقائية". 

 35( علــي  حميــد  ي  الــراأ فــي  معــه  ويتفــق 

عامــًا( الــذي يــرى "ان الكـثير غيــر ملتزمين 

االلتــزام  فاصبــح  االحترازيــة،  باالجــراءات 

شــبه معــدوم" اذ يضيف علــي "كوني موظفا 

فــي احدى الدوائر الرســمية ارى الكـثير من 

زمالئــي وزميالتــي غير ملتزمين، فال اجد اال 

القليــل ممــن ال يزالــون يتبعــون االجراءات 

الوقائيــة، ويرجــع ســبب تهــاون المواطنين 

الجهــات  قبــل  مــن  الرقابــة  غيــاب  الــى 

المعنية". 

استهانة

االحترازيــة،  لالجــراءات  تطبيــق  يوجــد  ال 

اذ نــرى الســالم والتحيــة والمصافحــة باليد 

طــالق، وهنــاك  ي تباعــد علــى االإ وال يوجــد اأ

تهــاون كبير مــن قبل المواطنيــن في جميع 

االماكــن، هــذا مــا اخبرتنــا بــه غيــداء محمــد 

)32 عامًا(،مضيفة "عند ذهابي الى االسواق 

ملتزميــن  النــاس  مــن  القليــل  اال  اجــد  ال 

باالجــراءات، اذ ان الكـثيــر غيــر ملتزميــن، 

وجميــع االماكن مكـتظة بالمواطنين، فعند 

قــد  الفيــروس  كان  اشــعر  لهــم  مشــاهدتي 

اختفى نهائيًا". 

توعية الجماهير

يقــع على عاتق المدرســة وجميع مؤسســات 

لاللتــزام  النــاس  توعيــة  زيــادة  االعــالم 

الفيــروس  ان  اذ  الصحيــة،  باالجــراءات 

مــازال موجــودًا واعداد االصابــات في زيادة 

مســتمرة، وتقــول المعلمــة منــار جبــار )35 

منــذ  الكمامــة  ارتــداء  علــى  "اعتــدت  عامــًا( 

انتشــار وباء كورونا واليمكننــي التخلي عنها 

فــي الصف على الرغــم من انها تعيقني اثناء 

الــدرس والتحــدث مــع التالميــذ" ، موضحــًة 

" لكوننــا نعــد القدوة للتالميــذ فيجب علينا 

ن نشــجع علــى االلتزام باالجــراءات حفاظًا  اأ

علــى ســالمتهم وســالمة الجميــع مــن خطــر 

العدوى". 

ضرورة المتابعة 

مرتديــًا  كمــال  محمــد  المــرور  رجــل  يقــف 

كمامتــه فــي احــد التقاطعــات، وهــو ينظــم 

الســير ويحمــل معــه المعقــم اينمــا ذهــب، 

عنــد  بالحــزن  "اشــعر   : كمــال  ويؤكــد 

ملتزميــن  غيــر  وهــم  للنــاس  مشــاهدتي 

مــن  الرغــم  علــى  الوقائيــة  باالجــراءات 

ارتفــاع معــدالت الوفــاة واالصابــة"، مبينــًا 

"اتابــع باســتمرارالموقف الوبائــي في مواقع 

التواصل االجتماعي ونشرات االخبار".

قلة الوعي

ذهبــت  اينمــا  تالحقنــي  التعجــب  نظــرات 

يلتــزم  يــزال  ال  الــذي  الوحيــد  نــي  وكاأ

جــراءات الوقائيــة ضــد فيــروس كورونا،  باالإ

فــي  )36عامــًا(  مجيــد  رائــد  بــه  مابــداأ  هــذا 

اصابتــي  "بعــد  يضيــف  حديثــه،اذ  معــرض 

حرصــًا  اكـثــر  اصبحــت  كورونــا  بفيــروس 

علــى االلتــزام باالجــراءات الوقائيــة بســبب 

ماعانيته خالل اصابتي من الحمى والسعال 

وضيــق التنفــس، فضاًل عن عدم قدرتي على 

الحركة،و بعد شفائي من الفيروس اصبحت 

الكمامــة والقفــازات مــن االشــياء الضرورية 

التي ال استغني عنها".

تعايش مع الفيروس

يرى الدكـتور جليل ماجد "ان فترة التعايش 

مــع فيــروس كورونا من اصعــب الفترات، ال 

ســيما فــي العــراق، بســبب التهــاون الكبيــر 

جراءات الوقائية  مــن قبل المواطنين في االإ

النتشــار  االســاس  الســبب  يعتبــر  والــذي 

الفيــروس، و يجب علــى المواطنين االلتزام 

بجميــع التعليمــات الصحيــة، مثــل التباعــد 

وتعقيــم  الكمامــة،  وارتــداء  االجتماعــي، 

يــدي، واالبتعــاد عــن التجمعــات حفاظــًا  االأ

على سالمتهم".

ن لم يثبت فعاليته  مبينًا "ان اللقاح الى االآ

وقدرتــه فــي القضــاء علــى الفيــروس، لكونه 

في تجدد مستمر، السيما بعد ظهور الموجة 

الثانيــة التي تعد اصعــب بكـثير من الموجة 

االمــكان  قــدر  االلتــزام  يجــب  لــذا  االولــى، 

باالجراءات االحترازية".
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أزمة صحية تواجه المصريين بفعل 
التراجع الحاد بعدد األطباء

دار السالم/ متابعة 

زمــات متعــددة  اأ مــن  فــي مصــر  يعانــي قطــاع الصحــة 

جــل النهضة بواحد  ومســتمرة دون حلــول جذريــة من اأ

ســها  راأ علــى  تضــررا؛  الحكوميــة  القطاعــات  كـثــر  اأ مــن 

طباء بســبب الهجرة واالســتقالة، للعديد  تراجع عدد االأ

برزها المادية، وفق تقارير محلية ودولية. سباب اأ من االأ

وكشــفت تصريحــات رســمية وتقاريــر دوليــة عــن تفاقم 

خرها  طباء بالنســبة للســكان، كان اآ زمة تراجع عدد االأ اأ

تصريحات وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، 

طباء  ن 67 بالمئة مــن اأ مــام مجلــس النــواب الحالــي بــاأ اأ

مصر يعملون في الخارج.

ن  يكونوميســت"، فاإ وبحســب تقريــر صادر عــن مجلة "اإ

طباء؛ حيث يوجد  مصــر تعانــي نقصا صارخا في عدد االأ

طباء لكل 10000 شخص في عام 2018،  قل من 5 اأ اأ

في حين كان هنالك 11 للعدد ذاته عام 2014، مشيرا 

طباء في المستشــفيات الحكومية،  لى انخفاض عدد االأ اإ

بمقدار الثلث خالل تلك الفترة.

للجامعــات  علــى  االأ المجلــس  عّدهــا  اأ دراســة  فــادت  واأ

والمكـتــب الفني لــوزارة الصحة المصريــة، في منتصف 

طبــاء داخــل مصــر، ال  الحاليــة لالأ القــوة  ن  بــاأ  ،2019

لــف  ي نحــو 82 اأ تتجــاوز نســبتها الـــ38 بالمئــة فقــط، اأ

علــى  حاصليــن  طبيــب  لــف  اأ  213 صــل  اأ مــن  طبيــب 

تصاريح سارية لمزاولة المهنة.

كيف تتحمل الحكومة المسؤولية

طباء الســابقة الدكـتورة منى مينا،  وردت وكيلة نقابة االأ

طبــاء، قائلــة:  ن هجــرة االأ علــى تصريحــات الوزيــرة بشــاأ

طباء؟  "هل فعال وزيرة الصحة ال تعرف لماذا يهاجر االأ

المرتبــات،  ضعــف  فــي  شــديدة  مشــكلة  وال  اأ هنــاك 

الطــرق،  بشــتى  لهــا  يتعرضــون  التــي  ســاءات  االإ ثــم 

دارية التعسفية". جراءات االإ واالإ

طباء باللوم على الحكومة المصرية  ويلقي الكـثير من االأ

فــي عــدم االلتزام بنــص الدســتور المصري، الــذي تمت 

نفاق 3 بالمئة  لزم الدولة باإ الموافقة عليه في 2014، واأ

الرعايــة  علــى  الســنوي  جمالــي  االإ المحلــي  الناتــج  مــن 

مر. الصحية، ولكن تم تجاهل هذا االأ

طباء فــي مصر، وفق  زمــة االأ زمــة كورونــا من اأ وعمقــت اأ

المركــز المصري للدراســات االقتصاديــة )غير حكومي( 

لى وجود نقص كبيــر في القطاع الطبي في  شــار اإ الــذي اأ

طباء. مصر نتيجة هجرة االأ

ولى من تفشــي الفيــروس، غادر نحو  وخــالل الموجــة االأ

الف طبيــب مصــر للعمــل بالخــارج، وفــق المركــز  7 اآ

نحــو 400 طبيــب جــراء  وفــاة  لــى  اإ ضافــة  اإ المصــري، 

صابة بفيروس كورونا. االإ

زمــة تصريحــات وزيرة الصحة قبــل يومين في  وفاقــم االأ

طباء  نها ال تســتطيع التدخل لضــم االأ مجلــس النــواب باأ

لى صندوق ضحايــا العمليات  المتوفيــن نتيجــة كورونــا اإ

مــن  ليــس  هــذا  ن  واأ والشــرطة،  الجيــش  مــن  الحربيــة 

طباء. سلطتها، وسط استنكار من قبل نقابة االأ

خرى طباء ومخاوف اأ نقص االأ

شــعبان  طبــاء،  لالأ العامــة  النقابــة  مجلــس  عضــو  ورد 

ذا كانــت  رشــوان، علــى تصريحــات الوزيــرة بالقــول: "اإ

مر برمته  ن "االأ لى اأ الوزيرة ال تقدر فمن يقدر؟"، مشيرا اإ

ن  جل تطبيقه، خاصة اأ رادة سياســية مــن اأ لى اإ يحتــاج اإ

القانون رقم 16 لسنة 2018 يجيز لرئيس الوزراء بين 

خرى( بعــد تقديم الوزير المختص  قوســين )ضم فائت اأ

ذن هي ترد على نفسها". للمقترح، اإ

وضح فــي تصريحات  طباء، اأ زمــة نقص عــدد االأ ن اأ وبشــاأ

ن "هذا الرقم كبير نســبيا، ولكن ليس الهدف  صحفيــة اأ

طبــاء بــل الســماح  عالنــه رســميا اليــوم توفيــر االأ مــن اإ

مام كليــات الطب الخاصة  بفتــح البــاب على مصراعيــه اأ

ضافية". هلية لقبول دفعات اإ واالأ

طباء  ن "العبرة ليســت في تخريج المزيد من االأ مؤكدا اأ

ن مشــكلة الهجرة ســوف تظل مســتمرة، هل ســيقبل  الأ

هليــة الذيــن دفعوا مائت  خريجــو الكليــات الخاصــة واالأ

الف الجنيهــات بالعمــل فــي الحكومة براتــب ال يتجاوز  اآ

مــن  زمــة  االأ معالجــة  يجــب  بــل  جنيــه؟  الف  اآ الثالثــة 

دبيا". جذورها ماديا واأ

زمة مكامن االأ

بدوره، قال مقرر لجنة الشــؤون القانونية سابقا، بنقابة 

ن "وزارة الصحــة ال  حمــد شوشــة، اإ طبــاء، الدكـتــور اأ االأ

لى  دنى ماديــا ومعنويا"، مشــيرا اإ طبــاء الحــد االأ توفــر لالأ

طباء للســكان بل  زمــة ليســت فــي نقص عــدد االأ ن "االأ اأ

طباء؛  فــي نقص عــدد المستشــفيات التي يعمل فيهــا االأ

ن بعــض المستشــفيات تعانــي مــن تكــدس  وبالتالــي فــاإ

ضار".

جل توفير  ن "ســفر الطبيب هو مــن اأ كــد فــي حديثــه اأ واأ

للدولــة عوائــد  يحقــق  ن  واأ ســرته،  لــه والأ حيــاة كريمــة 

جــازة  ماليــة كبيــرة مــن خــالل االســتقطاعات نتجيــة االإ

مريكــي، ويجــب  مينــات وغيرهــا وكلهــا بالــدوالر االأ والتاأ

لى  لــى عدد المستشــفيات وليــس اإ طبــاء اإ قيــاس عــدد االأ

عدد السكان فحسب".

وحذر شوشة "من التكدس غير المنتج والمفيد في ظل 

دنــى مــن االســتحقاق الدســتوري  عــدم تطبيــق الحــد االأ

علــى قطــاع الصحة، وما يجري يدفــع قاطرة الصحة في 

لــى الخلف، وما يتردد من زيــادة عدد الخريجين  مصــر اإ

صحاب  عمــال واأ مــن كليــات الطب هو لصالــح رجال االأ

زمة نقص عدد  جل حــل اأ الكليــات الخاصــة وليــس من اأ

طباء الكبير". االأ
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لمسات بيانية 

سؤال وجواب )67(

أ.د فاضل صالح السامرائي  هاشم فتحي
لى الكريم ابن الكريم  نه  من عبِد هللا )هشام فتحي( اإ *اإ

يوسف الصديق.. عزيِز مصر.
*تحريــرا فــي يــوم الجمعــة، وفــي العام 1442هـــ، وبعد 
نُس باحتسابك..  الف الســنين نستظل بصبرك ونســتاأ اآ

حسانك.  من اإ
ُ

وننهل
خبر رســوُلنا الكريــُم قصَتك عن ربنــا الكريم...  *ولقــد اأ

يها الصديق..  بيننا يا اأ
ُ

نبراًسا ستظل
كرموك.. ن تحسن لمن اأ ذوك قبل اأ حسنَت لمن اآ *اأ

حســن  نــه ربــي اأ لقــوك وباعــوك وســجنوك وتقــول: )اإ *اأ
مثواي...(

عطيتهــم.. باعوك بثمن بخــس.. وتبيُع لهم  *منعــوك واأ
ثمانهم.. وترد بضاعتهم واأ

 عليهم يا 
ُ

نــت تكرمهــم، وتتفضــل *اتهمــوك بالســرقة واأ
خير المنزلين..

نت تفســر لهم وترشــدهم  *لــم تتنكر لمن ســجنوك.. واأ
ماذا يصنعون في السنوات العجاف.

خــوَة علــى كيدهــم، وال انتقمــت مــن  *ولــم تعاتــب االإ
ن تمكنت منهــم عزيزا  النســوة الالتــي  كــدن  لــك بعــد اأ

على مصر.
*عندما اســتخلصك الملُك لنفســه لــم تحرضه على من 

نت على ذلك قدير.. سجنوك واأ
ول طلبــك اســتدعاء  *عندمــا كّلمــك الملــك لــم يكــن اأ

مرهم  نك على ثقــة باهلل لتنبئنهم باأ خوتــك ووالدك.. الأ اإ
هذا وهم ال يشعرون.

بواِب  *سالم هللا عليك يا يوسف.. فلو تواريَت خلف االأ
المغلقة لمعصية هللا.. ما بلغنا نقاؤك وعفافك..

سرَت نفوسنا بعفوك. *ولو انتقمَت ممن كادوا لك ما اأ
مــام النســوة مــا نقــل هللا  *ولــو اســتعصمَت بغيــر هللا اأ

لينا عبر القرون.. عفافك اإ
 

ُ
تشــمل نــت  واأ الصديــق..  يهــا  اأ عليــك  هللا  *ســالُم 
حســانك، وهــم محســوبون علــى نظــام  المســجونين باإ

العزيز الذي ظلمك..
ســرها  نــت تتلطــُف فــي نفســك مــع مــن يســبك )فاأ *واأ

يوسف في نفسه..(.
نت تحُن وتقول: )ال تثريب..(  *واأ

نــك لــم تــر منهــم شــًرا قــط  * عندمــا تعدهــم بمغفــرة كاأ
)اليوم يغفر هللا لكم..(

خوتك عن  بويــك على العــرش، وترفــع اإ *عندمــا ترفــع اأ
ة العزيــز عــن الفضيحــة )مــا بــال  العتــاب، وترفــع امــراأ

النسوة(.
ن تتعرض لها بتهمة. *دون اأ

*وسامحت الساقي فلم تعاتبه على نسيانه..
*وجد يعقوب ريَح يوسف وارتد بعدها بصيرا بقميصه.. 
وكم من محروم ُمنع العفة فيجد ريح يوسف قريبا منه
مام معصية هللا بصيرا بقدرة هللا عليه فيمتنع. *فيرتد اأ

*علمتنــا العــزة عنــد بــاب الســجن تترقــب كل لحظــة 
فرجــا مــن ربــك، وبقــوة الواثــق باهلل تصرخ في رســول 

لى ربك...( الملك )ارجع اإ
ن  لينا يخبرنا اأ *اســتعالء يعبر الزمان والمكان ليصل اإ

العزة هلل وللمؤمنين الواثقين به..
حســان للحظــة  ن يتحــول االإ بــدا اأ ن ال نقبــل اأ *علمتنــا اأ

لى صدقة.. واحدة اإ
خذوا  *ورفضــت طلبهــم )تصدق علينا( ولــم تتحمل لياأ
كالعــادة  حســان  االإ ويشــملهم  كالعــادة،  يشــاؤون  مــا 

والقميص زيادة..
يها الكريم في كل محنة. نستني يا اأ *اآ

*تذكرتــك جيــدا لــدى كل باب كان بينــي وبين معصية 
هللا الكريم..

يها الصديق في الغربة.. نستني يا اأ *واآ

حســن مثواي(  نه ربي اأ نــت تصــرخ فيهم: )اإ *صوتــك واأ
يرن كلما وهن العزم وانهد.

فــي  الكريــم  نبينــا  مــع  بــك  يجمعنــي  ن  اأ ل هللا  ســاأ *واأ
روضات الجنات، والغرف العاليات..

*اللهم بلغ عني.. عبدك يوسف!.

من روائع يوسف

فال يعقلون(  الســؤال )84(: ما داللة قوله تعالى: )اأ

يعقــل  وهــل  النحــل؟  ســورة  مــن   67 يــة  االآ فــي 

السكران؟

ِخيِل  قال تعالى في ســورة النحل: )َوِمــْن َثَمَراِت النَّ

نَّ ِفي  ِخــُذوَن ِمْنــُه َســَكًرا َوِرْزًقا َحَســًنا اإ ْعَنــاِب َتتَّ َوااْلَأ

يــة مكّيــة  َيــًة ِلَقــْوٍم َيْعِقُلــوَن )67(( وهــذه االآ َ َذِلــَك اَلآ

ي نزلت قبل تحريم الخمر. وليست مدنية اأ

شــهر معانيها: الخمر؛ وقسم  والَســَكر في اللغة من اأ

شــهر هو الخمر.  ن مــن معانيها: الخّل لكن االأ قــال اأ

وقــد قــال تعالــى: )ســكرًا ورزقــًا حســنا( ودّل فــي 

نســان مــن ثمرات النخيل  ن ما يتخذه االإ هــذا على اأ

بالــرزق  ليــس  )وهــو  ســكرًا  مــا  اإ يكــون  عنــاب  واالأ

ية: و الرزق الحسن. ففي هذه االآ الحسن( اأ

و السكر ليس من الرزق  ن الخمر اأ لى اأ شارة اإ واًل: اإ اأ

ول  نه لم يكن قد نــزل تحريمها لكنه اأ الحســن مــع اأ

تقسيم في مكة.

"لعلكــم  يــة  االآ فــي  يقــل  لــم  نــه  اأ خــر:  االآ مــر  واالأ

نــه لــم يجعــل الســكر مــن بــاب النعم  تشــكرون" الأ

حتى ال يشمل الشكر الخمر.

ن اســتخدام كلمــة )يعقلــون( فيــه تعريض  وثالثــًا: اأ

ن الــذي يعقل ينبغي  نــه يزيل العقل فكاأ بالخمــر الأ

ن ينتهي عنه. اأ

ت  يــاأ لــم  يــة  االآ فــي  الخطــاب  ن  اأ خــر:  االآ مــر  واالأ

نســان مــن ثمــرات  نمــا فيمــا يتخــذه االإ للمؤمنيــن واإ

عناب )السكر والرزق الحسن(. النخيل واالأ

 والتعريــض بالضــّد فــي اللغــة فهــذا ســكران فهــل 

الشــيء  نعــّرض  حيانــًا  واأ للســخرية  هــذا  يعقــل؟ 

بعكســه علــى ســنن العربيــة والســياق هــو القرينــة 

هــل البالغــة واللغــة  ن اأ التــي ُتعيــن علــى الفهــم الأ

ن يجعلون الســياق  والذين يتكلمون في علوم القراآ

عظم القرائن للتعبيــر كما جاء في قوله  هــم واأ مــن اأ

ْن َنْتُرَك  ُمــُرَك اَأ َصاَلُتــَك َتاأ تعالــى )َقاُلــوا َيــا ُشــَعْيُب اَأ

َك  نَّ ْمَواِلَنا َما َنَشــاُء اإ ْن َنْفَعَل ِفي اَأ ْو اَأ َنــا اَأ ُ
َباؤ َمــا َيْعُبــُد اآَ

ــَك  نَّ ِشــيُد )87( هــود( فالتعبيــر )اإ ْنــَت اْلَحِليــُم الرَّ اَلَأ

ن  صل مدح لكن اإ ِشــيُد( هو في االأ ْنَت اْلَحِليُم الرَّ اَلَأ

يــات فهــي اســتهزاء. وكذلك  وضعنــاه فــي ســياق االآ

 اْلَكِريــُم )49( 
ُ

ْنــَت اْلَعِزيــز ــَك اَأ نَّ قولــه تعالــى )ُذْق اإ

شــياء يمّثــل خّطًا في  الدخــان( فالتعريــض بهذه االأ

ن الكريم. القراآ

العدد 1571/ 14 رجب 1442 هـ / 25 شباط 2021 م
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)عمتنا النخلة في خطر( األقمار الصناعية 

تكشف حجم الكارثة
دار السالم/ متابعة 

االقمــار  التقطتهــا  صــور  مــن  شــاهدته  مــا  ن  اأ عتــرف  اأ

نــدوة  العــراق، خــالل  فــي  النخيــل  صابــة  الصناعيــة الإ

اقامتهــا كلية العلوم بجامعــة بغداد عن مراقبة النخيل 

باســتخدام صــور االقمــار الصناعيــة وتقنيات التحســس 

ن عمتنــا النخلــة  صابتنــي بالصدمــة، وعرفــت اأ النائــي، اأ

كل،  فــي خطــر، وشــاهدت صــورا مفجعــة لبســاتين تتــاآ

واصنــاف تمــور تتضــاءل، ونخيــل تنحنــي وتمــوت وهــي 

واقفــة، فبعدما كنا قديمًا نتصدر دول العالم بصادراتنا 

يران  صبحنا في المركز الرابع بعد )مصر واإ مــن التمــور اأ

والســعودية(، كل هذه المعلومــات جاءت في محاضرة 

ســتاذ المتمرس  ســتاذ الدكـتــور صالــح مهدي علي/ االأ االأ

فــي وحــدة االستشــعار عــن بعــد البحثيــة فــي موســمها 

الثقافي.

من المستفيد؟

من المسؤول عن هذا الخراب، وما المعالجات؟، ومن 

المســتفيد، كل هــذه التســاؤالت المشــروعة تحتاج الى 

التــي  حصائيــات  باالإ المدعومــة  الحقائــق  لكــن  اجابــة، 

ستاذ صالح مهدي/  وردت في هذه المحاضرة القيمة لالأ

ســبق وعضو لجنة االســتخدامات  عميــد كليــة العلوم االأ

السلمية لتقنيات الفضاء، قد دفعتنا للتوغل في اعماق 

التاريــخ بصحبتــه، وهــو العــارف ببواطــن االمــور التــي 

جعلتنــا نتحســر علــى ايــام زمــان، اذ كان العــراق فــي 

طليعــة العالــم مــن حيــث عدد اشــجار النخيــل ونوعية 

وكمية االنتاج، وســرعان ما قلت للبروفيســور )صالح(، 

بزراعــة  النائــي  التحســس  تقنيــات  واهميــة  عالقــة  مــا 

جابني: "يمكن من خالله عمل احصائيات  النخيل؟، فاأ

للنخيــل عن طريق الصور لمناطــق زراعة النخيل، كما 

يمكــن االســتفادة منه في الكشــف عن مناطــق االصابة 

فات وبالتالي يمكن مكافحتها بالســرعة  بالحشــرات واالآ

المطلوبة". 

ثالثون مليون نخلة

حصائيــات التــي اجريــت فــي الســبعينيات من  تشــير االإ

الــى ان عــدد اشــجار  الماضــي والــكالم لصالــح  القــرن 

النخيــل فــي العــراق كان نحــو)30 - 40( مليــون نخلة، 

لكــن الحروب والظروف الصعبــة والحصار االقتصادي 

فــي  تســببت  الماضــي  القــرن  مــن  التســعينيات  فــي 

انخفــاض العــدد الى )16( مليون نخلة بحســب احصاء 

تقريبي اجري عام 2002.  وتابع "واســتمر تناقص عدد 

النخيــل حتــى وصــل الــى حوالــي )9.5( مليــون نخلــة 

حصاء عام  منتجــة فقط فــي جميع انحاء البالد، وفقــا الإ

)2018(، ووزارة الزراعة تبرر هذا التردي وتعزوســببه 

للحــروب وانخفــاض مناســيب الميــاه واتســاع ظاهــرة 

تجريــف البســاتين، فانتــاج العــراق عــام )2003( كان 

)866 الــف طــن( حســب احصائيــات منظمــة االغذيــة 

والزراعة، اما بعد عام 2003 وباالخص في عام 2012 

لى)650 الف طن(". وصل اإ

ن "العامــل االهــم هــو عدم  ونــوه البروفيســور مهــدي بــاأ

رش المبيدات بواسطة الطائرات او المرشة اليدوية، ما 

يؤدي الى ارتفاع االصابة باالمراض وخصوصا الدوباس 

والحميرة، اللتين تضران النخلة والتمور بنحو كبير".

وعــرض الباحــث البروفيســور صالح مهدي لوحة تشــير 

الــى تبوئ مصر المركز االول بواقع )1.084.529( طنًا 

سنويا، ثم تليها ايران بواقع )947.809( اطنان سنويا 

و تليهــا المملكة العربية الســعودية بواقع )836.983( 

طنــا ســنويا ثــم يليهــا العــراق بواقــع )675.440( طنــًا 

للتمور العراقية. 

لم تنل الرعاية

المستشــار دريــد محمــود يحيــــى العنــزي باحــث وخبير 

اقتصــادي وصف هذه الشــجرة بالقديمــة وهو ما يميزها 

عــن بقيــة االشــجار، وهــي الوحيــدة التــي التحمــل اســم 

ثمرتهــا، وانواعهــا بالمــائت، ومــن تنــوع ثمرتهــا تنــوع 

انتاجهــا، وهــي مــن االشــجار الوحيــدة او القليلــة التــي 

تســتخدم اوراقهــا للصناعــات، واوراقهــا لها اســم خاص 

المزروعــة  لالشــجار  حاميــة  واوراقهــا  الســعف,  هــو 

تحتهــا، وعمرهــا مديــد وطويــل، وعثــر على ثمرهــا التمر 

الف سنة وهوصالح لالكل.  مخزونًاقبل 5 اآ

وتكمن معاناتها، والكالم للعنزي"بانها لم تنل الرعاية 

الكاملــة، رغــم انهــا كانــت مقدســة, عانت مــن االهمال 

لقــرون مــع تخلــف الحضــارة فــي وادي الرافديــن، وان 

اهــم مــا تعانيه من مشــكالت هــي الحــروب، والملوحة، 

ثير حروب  والتمــدد الحضــاري، وســوء االعتناء بهــا، وتاأ

مشــتقات  اســتغالل  وســوء  الجــوار,  دول 

انتاجهــا وســوء تصنيعهــا واالمــراض، 

فالحــروب  قصتهــا،  لهــا  فقــرة  وكل 

مــع  مجتمعــة  النصــف  مــن  اكـثــر  دمــرت 

كالملوحــة،  االخــرى  المشــكالت 

التــي  المزروعــات  مــن  والنخلــة 

تحــب الميــاه العذبــة، والملوحة 

وشــح  الــري  وســائل  رداءة  مــن  تــت  تاأ

الميــاه".  واضــاف "التمــدد الحضــاري 

اتــت  اذ  للمجتمعــات،  مميــزة  ســمة 

علــى مزارعهــا التمــددات العمرانية، 

بــدل  اســتزرعت  ان  يحصــل  ولــم 

المجرفــة, بســبب طــول عمرها الذي 

المالــي،  والمــردود  لالنتــاج  تحتاجــه 

وكذلك ســوء االعتناء بها من الفالحين 

ومــن الجهات المعنية وعدم وجود مســتلزمات 

حمايتهــا مــن االمــراض القديمــة والمســتحدثة، 

الزراعيــة،  والمبيــدات  االدويــة  دخــول  نتيجــة 

كمــا انهــا تفتقــر الــى الصناعــة والتعبئــة والتغليــف 

لذلــك،  والســموحات  للتصديــر  الداعمــة  والقوانيــن 

وتشــجيع مفرداتهــا غير الكافي ادى الــى تدهور االعتناء 

بهــا، واخيــرا ارتفاع اســعار الوقود لتشــغيل المضخات 

اسهم بتردي االنتاج واالنتاجية". 

مســلة حمورابيبينمــا وصفــت الدكـتــورة نهلــة حمــودي 

فــي  والتمــور  النخيــل  ابحــاث  وحــدة  رئيســة  حســين 

كليــة علــوم الهندســة الزراعيــة بجامعــة بغــداد، زراعــة 

الف  النخيــل فــي العراق بانهــا من اقدم الزراعــات منذ اآ

ول ظهــور موثــق لشــجرة نخيــل  في  الســنين"فقد كان اأ

فــي  الواقعــة  التاريخيــة  اريــدو  بمدينــة  القديــم  العالــم 

كانــت  والتــي  ق.م(   4000 )حوالــي  العــراق  جنوبــي 

"تحتــوي  وتابعــت   . النخيــل"  لزراعــة  رئيســة  منطقــة 

ســبعة  علــى  ق.م(   1754 )حوالــي  حمورابــي  مســلة 

قوانيــن متعلقــة بالنخيــل، منهــا قانون يفــرض غرامات 

كبيــرة علــى مــن يقطع نخلــة، وبلغ عــدد االصناف 627 

صنًفا في العراق من اصل 2000 صنف في العالم". 

فينيسيا الشرق

نتاج  وعــادت الدكـتــورة نهلــة للحديث بحســرة "يتميــز اإ

لى  التمــور واعداد النخيل بالعــراق بالتذبذب من فترة اإ

اخــرى، فبعــد ان بلــغ عــدد اشــجار النخيــل فــي العراق 

حوالي 32.36 مليون نخلة في عام 1952 انخفض هذا 

لــى 16.25 مليــون نخلة في عام 1994، كما ان  العــدد اإ

علنت  26 وزارة التخطيط اأ 6 فــي  /

عــداد  اأ تراجــع   2014/

لى  النخيل في العراق اإ

 1 مليون نخلة 6

وفــي  النصــف،  مــن  كـثــر  اأ لــى  اإ ي  اأ

يومــًا   تســمى  كانــت  التــي  البصــرة 

"فينيســيا الشــرق" اذ كانــت موطنــا 

انخفــض  نخلــة  مليــون   )13  ( لـــ 

هــذا العــدد حســب احصائيــات عــام 

لــى 1.2 مليــون نخلة فقط،  2017 اإ

صبحت المشــاريع الســكنية  واأ

ورمال الصحراء تتوسع يوما بعد يوم لتتحول الى قطع 

سكنية". 

بدائل اقتصادية

كل هــذه العوامــل مجتمعــة والــكالم للدكـتــورة نهلــة، 

وانــا اتفــق معهــا تمامــا، ادت الى تناقص اعــداد النخيل 

زمــة اقتصادية  وانتــاج التمــور، وبينمــا يواجــه العــراق اأ

زمــة  اأ وســط  النفــط  ســعار  اأ انخفــاض  فاقمهــا  ُمدمــرة 

فيــروس كورونــا، البــد مــن البحث عــن بدائــل كـتصدير 

لــذا  للنهــوض باالقتصــاد العراقــي مــن جديــد،  التمــور 

تســتوجب المرحلــة اعــادة التخطيــط للثــروة الزراعيــة 

خــص اشــجار النخيــل، لكونهــا تمتلــك خصوصيــة  وباالأ

تالئــم العــراق وتعــود بفوائــد اقتصاديــة عديــدة، منهــا 

توفيــر فــرص العمــل في ظل اقتصاد فاشــل يعتمد على 

ما يستخرج من باطن االرض، فضال عن زيادة االسعار 

نتاج ومنع  للتمــور المحليــة بما يتناســب مع تكاليــف االإ

استيراد 

شــجار النخيل  التمــور مــن خــارج العراق، ومنــع قطع اأ

نشــاء بساتين النخيل من خالل توفير  والتشــجيع على اإ

القــروض التــي كانــت تعطــى مــن قبــل وزارة الزراعــة، 

نتاج اعداد كبيرة مــن النخيل من خالل  والتوســع فــي اإ

استخدام تقانة زراعة االنسجة ودعم هذه التقانة ودعم 

البحوث والدراسات التي تهتم بالنخيل.
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صــول والمقاصــد مطروحــة  ســئلة كـثيــرة فــي الفقــه واالأ ثمــة اأ

صولي المعاصر، حتى يســهم بفاعلية  على الدرس الفقهي واالأ

فــي مســيرة االجتهــاد والتجديد، ويشــتبك بوعــي وبصيرة مع 

شــكاالت الراهنة والتحديات المســتمرة.. بــدًءا من عوامل  االإ

ويل وضوابطه.  نضج الفقه وحيويته، وليس انتهاًء بقضية التاأ

فاقها مع  ســئلة واآ وفي هذا الحوار، نتعرف على بعض هذه االأ

الدكـتــور الحســان شــهيد، الباحث المغربــي، المتخصص في 

الفكر المقاصدي.

والعمليــة  العلميــة  الحركــة  ظــل  فــي  ال  اإ ينضــج  ال  •الفقــه 

واستثمار رصيده القانوني والتشريعي

ا منســجًما ال  صــول والمقاصــد تشــكل نســًقا علميًّ •الفقــه واالأ

تفريق بينها

صــول  ن علــم االأ صولــي الأ •حيويــة الفقــه مصــدُر التجديــد االأ

تخّلق في رحم االجتهادات الفقهية

نسانية ال يفي بغرض  وضاع العالمية واالإ •الغياب عن فقه االأ

مة تحقيق الشهود الحضاري لالأ

دراك المعانــي الخفية ضرب  ويلــي فــي اإ •اســتثمار النظــر التاأ

من التدافع بين الواقع والنص

الحاضــر  العصــر  فــي  خاصــة  ضــرورة  المعرفــي  •التكامــل 

المتسم بالتطور السريع والمتشعب

ستاذ التعليم العالي )مؤهل(، تخصص  و الحسان شهيد هو اأ

صــول الفقــه والمقاصــد(، جامعــة عبــد المالــك الســعدي،  )اأ

صــول الديــن- تطوان، والمدير المســؤول عن سلســلة  كليــة اأ

البحــث  جمعيــة  تصدرهــا  التــي  مقاصديــة”  “قضايــا  كـتــاب 

صــول  واالأ بالفقــه  وتهتــم  بالمغــرب  المقاصــدي  الفكــر  فــي 

مــن  الدكـتــوراه  علــى  شــهيد  الحســان  حصــل  والمقاصــد. 

ســماعيل  نســانية، جامعــة مــوالي اإ داب والعلــوم االإ كليــة االآ

بمكناس، ودبلوم الدراسات العليا المعمقة من دار الحديث 

جازة من  ســالمية العليا، بالرباط، واإ الحســنية للدراســات االإ

كلية الشريعة بجامعة القرويين بفاس.

صولي  عمال الدكـتور شهيد: )منهج النظر المعرفي بين اأ من اأ

مــة،ع142، وزارة  الفقــه والتاريــخ( ضمــن سلســلة كـتــاب االأ

صولــي، دراســة فــي منهــج  وقــاف بقطــر، )نظريــة النقــد االأ االأ

صولــي،  مــام الشــاطبي(، )الخطــاب النقــدي االأ النقــد عنــد االإ

لــى التجديــد( وكالهمــا عــن المعهــد العالمــي  مــن التفعيــل اإ

لى  شكال اإ صولي، من االإ سالمي، )نظرية التجديد االأ للفكر االإ

التحرير(، )الخطاب المقاصدي المعاصر، مراجعة وتقويم(، 

وهما عن مركز نماء للدراسات والبحوث، )التكامل المعرفي 

وقاف  بين العلوم: دراسة في التاريخ والمنهج(، عن وزارة االأ

لى  صيل اإ بالكويت، )دراســات في الفكر المقاصدي، من التاأ

التنزيــل(، عــن الرابطــة المحمديــة لعلمــاء المغــرب، )القيم 

نســان، في ضوء التدافع الحضاري المعاصر(، عن طوب  واالإ

صولي  بريــس، بدعــم من وزارة الثقافــة بالمغرب، )الدرس االأ

دريســي  والمنطق، مقاربة تاريخية منهجية(، عن مؤسســة االإ

بحاث والدراســات  لى عدد من االأ ضافة اإ الفكرية، المغرب.. اإ

لــى  فاإ والمقاصــد..  صــول  واالأ الفقــه  فــي  المنشــورة  العلميــة 

الحوار مع الدكـتور الحسان شهيد:

كيف ترون مسيرة التجديد الفقهي المعاصر؟

لــى هــذا  فــي البدايــة جميــل شــكري علــى دعوتكــم الكريمــة اإ

سالمي  لة حيوية في التفكير االإ الحوار العلمي الذي يهم مســاأ

لة التجديد الفقهي وما يســتتبع ذلك من  المعاصر، وهي مســاأ

صولي والمقاصدي. رؤى الزمة في النظر االأ

فعــاًل  ليســت  الفقهــي  التجديــد  لة  مســاأ ن  اإ تقديــري،  وفــي 

نه ببساطة  ا يخضع لمعادالت حســابية؛ الأ و حســابيًّ ا اأ
هندســيًّ

ما في  نســاني: اإ عمــل تلقائــي ينضــج وفق طبيعــة العمــران االإ

اتجــاه تطــور، فيلتمــس حضوره فــي فقه المصالــح المتجددة 

و فــي اتجــاه تراجع،  والمرســلة منهــا علــى وجــه الخصــوص؛ اأ

باحــة  اإ ســبل  وبحــث  الضــرورات  نظــار  باأ غيابــه  فيمــالأ 

زمات.. و يمكن تسميته بفقه االأ المحظورات اأ

مام؟ لى االأ ما العوامل التي تدفع هذه المسيرة ُقدًما اإ

مام”؛  قبل بحث العوامل البد من التوقف هنا عند كلمة “االأ

ن كان المقصــود بها مســايرة التقدم الحضــاري والعمراني  فــاإ

ن يساير ذلك  ن الفقه الناضج ال يلزم منه بالضرورة اأ مثاًل، فاإ

جابة عــن النوازل  التطــور، بــل تقــدم الفقــه متصل بمــدى االإ

و  اأ بالتطــور،  الســؤال  تعلــق  ســواء  الطارئــة؛  شــكاالت  واالإ

ن  بالتخلــف بقصــد التخلــص منه، ومهما كانت الســؤاالت، فاإ

جابــات الصحيحــة عنهــا بمثابــة تقــدم للفقه ونضــج، وبهذا  االإ

ن الفقــه  يًضــا، يعنــي اإ يحكــم علــى الفكــر القانونــي المغايــر اأ

لى  ســئلة.. متشــوًفا اإ يجــد حيويتــه في مكابــدة الجواب عن االأ

نسان.. تحسين الوضع التكليفي لالإ

لى نضج الفقه  وبناء عليه، فالجواب عن العوامل التي تدفع اإ

تي: لخصها في االآ وحيويته اأ

صوله  حاطة بالفقــه الحي واأ ولــى: تكويــن علماء لهم من االإ االأ

جابة عن النوازل والمستجدات.. ومسالكه ما يمّكنهم من االإ

بعلــوم  االســتنباط  علــوم  ي  اأ الوحــي  علــوم  وصــل  الثانيــة: 

الكــون، وخصوًصــا مــا اتصــل بالعلوم المســعفة فــي التنزيل 

والتطبيــق؛ كعلــم النفــس وعلــم االجتمــاع وعلــم السياســة 

واالقتصاد وما شابه ذلك..

الثالثــة: فقه الواقع ودراســته دراســة واعيــة مدركة بتحوالته 

يراعــي  مــا  لمعرفــة  ســريع،  بشــكل  المتحركــة  ومناطاتــه 

ضرورات الناس وحاجاتهم وكماالتهم..

ي مقاصد  ســالمي، اأ الرابعــة: وصــل الفقــه بــروح التشــريع االإ

نســانية بمــا ال يتنافى  الشــريعة وكلياتهــا؛ تحقيًقا للمصالح االإ

مع المصالح الشرعية..

وماذا عن العقبات؟

و التحديــات التــي تحــول دون تحقيــق ذلــك  مــا العقبــات اأ اأ

النضــج الفقهــي والتجديــدي، فيمكن لــي اختصارها في عقبة 

واحــدة كــؤود، وهــي المحــاوالت الحثيثــة على تغييــب النظر 

تتحقــق  وال  ذاتــه  يثبــت  ال  الفقــه  ن  الأ الفقهــي؛  االجتهــادي 

ال فــي ظل  مقاصــده ولــن يبلــغ منتهــاه فــي النضــج والتطــور اإ

الحركــة العلميــة والعمليــة علًمــا وتفعيــاًل، واســتثمار رصيده 

القانوني والتشــريعي في المجاالت المختلفة حتى تبعث فيه 

قصــد بالفقــه هنــا الفقــه بمســتوياته المختلفة، من  الحيــاة. واأ

عبــادات ومعامــالت جنايات وواليات.. وبنطاقاتــه المتباينة، 

ســالمي بقــدر  ن فقهنــا االإ الفرديــة والمجتمعيــة والدوليــة؛ الأ

عمومه فهو شامل.

ومــا مــدى االرتبــاط بيــن التجديــد الفقهــي وتفعيــل التجديــد 

صولي؟ االأ

ّن  لة وهــي اأ لــى مســاأ نبــه- بنــاء علــى ســؤالكم- اإ ن اأ ريــد هنــا اأ اأ

صول  ليق باالأ لصــق بالفقه فــي النظر مفهوم االجتهاد، واالأ االأ

ن االجتهاد يلحق الجوانب العملية، وهو  مفهــوم التجديــد؛ الأ

مــا يتصــل بالفقــه، والتجديــد يطــول القواعــد والمناهــج وهــو 

وفق. صول اأ باالأ

مصــدر  همــا  وتجــدده  الفقــه  ن حيويــة  اإ هنــا،  قــول  اأ يجــاز  باإ

صــول الفقــه  ن علــم اأ صولــي وليــس العكــس؛ الأ التجديــد االأ

ن التعويل  تخّلــق فــي رحــم االجتهــادات الفقهيــة. وعليه، فــاإ

صــول الفقه لتجديد النظــر االجتهادي غير  علــى تجديــد علم اأ

لة  لى النتائج المرجوة.. وتلك مساأ موفق، وسوف لن يفضي اإ

صولي، من  فّصلــت القول فيها في كـتابــي )نظرية التجديد االأ

لى التحرير(. شكال اإ االإ

ما موقع المقاصد من التجديد الفقهي؟

ذا لــم يكن مســبوًقا بقراءة  ن البحــث فــي التجديــد الفقهــي اإ اإ

الثقافــة  فــراد علــى  االأ مــة وتربيــة  االأ الواقــع والكــون وحــال 

الســليمة، وتوعيتهــم بالوعــي الحضاري الــالزم الذي يفقهون 

قل متوازًيا مع  ن يكون على االأ نســاني، فينبغي اأ به الوضع االإ

لى المستوى المطلوب  تلك الخطوات المسبقة؛ حتى نصل اإ

التجديــدي  النظــر  فــي  الوقــت  اســتهلكنا  ال  واإ المســير،  مــن 

دون جــدوى ودون مالءمــة مــع الثقافــة المجتمعيــة التــي قد 

نهــا في غيبوبة  و قد ال تســتوعبه، الأ تســتوعب ذلــك التجديــد اأ

حضاريــة عــن ذلــك التجديد.وفــي اعتقــادي، يشــّكل الثالثــي 

ــا منســجًما  صــول والمقاصــد نســًقا علميًّ المعرفــي الفقــه واالأ

يصعب التفريق بينها من حيث االشتغال العملي والتطبيق 

ذ يســتحيل علــى العالــم الفقيــه المجتهــد تخريــج  التنزيلــي؛ اإ

حكام الشــرعية دون اســتيفائه الشرطي للمعارف الثالث،  االأ

ن الفصــل التاريخي الذي  حداهــا. لذلــك، فاإ لــى اإ و بافتقــاره اإ اأ

نما حصــل على محامل  حــدث بيــن تلك المطالــب العلمية، اإ

لــه  وكانــت  ذلــك  صــح  ن  واإ اعتقادنــا.  فــي  الخطــاأ  االتجــاه 

ن توفرت  نهــا ال تعــدو منهجيــة بحثية ال غيــر، واإ مســوغاته، فاإ

الســياق  ن  فــاإ المســوغات،  تلــك  فــي  العلميــة والموضوعيــة 

صــول  االأ مبحثــي  فــي  للنظــر  العلمــي  والتســويغ  التاريخــي 

لي منهجي تبعي، وليس قصدي  والمقاصد كانا على افتراض اآ

صلــي، عكس الفقه الــذي اعتبر علًما مقصــوًدا بالقصد  غائــي اأ

صلي، الشــيء الذي زاد من تطوره وتشــعبه.. وثمة توســع  االأ

عــن ذلك في كـتابي )الخطاب المقاصدي المعاصر، مراجعة 

وتقويم(

كيــف تــرون محــاوالت التجديــد تحت مظلــة المقاصــد بعيًدا 

عن الفقه وتفريعاته؟

يــــي، يتعذر االشــتغال علــى اتجاه الوصــل المنهجي في  فــي راأ

صولــه،  النظــر االجتهــادي بيــن الفكــر المقاصــدي والفقــه واأ

ــا علــى تعطيــل فكــرة اســتقالل مطلــب  العمــل مبدئيًّ دون 

الدعــوة  هنــا  قصــد  واأ صوليــة؛  االأ المباحــث  عــن  المقاصــد 

لــى اســتقالل المقاصــد علًمــا مســتقاًل، ال  الفنيــة المنهجيــة اإ

ولــى ســتفضي ال  ن الدعــوة االأ الدعــوة البحثيــة الدراســية؛ الأ

لــى غيــر المقصــود مــن النظــر الفقهــي، كما ســيترتب  محالــة اإ

عنهــا ضــرر عائد علــى النظر االجتهــادي بالعجــز والرتابة عن 

نســانية في مواقــع الوجود البشــري.  ســئلة االإ جابــة عــن االأ االإ

لى  ن نعيــد التفكير المقاصــدي اإ نــه بــدل ذلــك، ينبغــي اأ بــل اإ

ال عبر القواعد  ساس الذي هو الفقه، وال يتم ذلك اإ محضنه االأ

صول  المســتثمرة والقواعــد المعتمــدة، وهــي المســماة بعلم اأ

الفقه.

وتلك مهمة في غاية الجسامة والمسؤولية التاريخية والقيمة 

الحقــول  ســاد  الــذي  العــام  االتجــاه  لــى  اإ بالنظــر  العلميــة، 

البحثيــة والدراســية فــي دراســة المقاصــد بصــورة مســتقلة، 

ن ذلــك مــن مهــام  مليــة. كمــا اأ بعــاد فلســفية وتاأ نهــا ذات اأ وكاأ

وســاط العلمية كما ســبق الذكر؛ كالجامعات والمؤسسات  االأ

والمعاهد المختصة، وذات االهتمام المتعلق بهذا النوع من 

الدراسات.

فــي  ي حــد يمكــن توظيفــه  اأ لــى  اإ ليــة ومنطلــق..  ويــل كاآ التاأ

م  ويــل لتجاوز النص اأ التجديــد الفقهــي؟ وهل ُترَفع الفتة التاأ

تفعيله؟

ويلــي يلتمــس في ثابت النص الشــرعي  ن الخطــاب التاأ يبــدو اأ

ا فــي قراءة الواقع ومكوناته  ا، ومنطلًقا منهجيًّ شــكاليًّ مدخاًل اإ

لى فهمه المتعســف للبعد  ضافة اإ المتغيرة برؤية حاكمة، باالإ

ويلي ومجاله في ســبيل تطويع النصوص؛ حتى تستجيب  التاأ

يًضا يفرض  لمتطلبــات الذات والوجــود. وقد بدا هذا االتجاه اأ

سســه التــي ينبغــي  نفســه علــى الســاحة العلميــة بمناهجــه واأ

لــى  الوقــوف عندهــا، والكشــف عــن خلفياتهــا. وهــو يشــّكل اإ

لــى تجديــد الخطــاب  جانــب االتجاهــات المعتبــرة الداعيــة اإ

لة التجديديــة في رؤيتهــا للنص مع  ســالمي، خالًصــا المســاأ االإ

ن  لياتــه، فــاإ ويــل واآ عالقتــه بالكون.مهمــا تعــددت صــور التاأ

شــكال المعتبــر فيــه يبقــى مجالــه النــص، ومحوره  حقيقــة االإ

دراك  ويلــي فــي اإ ن اســتثمار النظــر التاأ المعنــى والمفهــوم. واإ

ما  المعانــي الخفيــة ضــرب من التدافــع بين الواقــع والنص، اإ

ما بتطويع دالالت  ول على ضوء الثاني، واإ ساس فهم االأ على اأ

ول، وهذه الغاية  ســئلة االأ الثانــي ومعانيــه؛ حتى تجيب على اأ

ويلــي بســببها. ولقــد تطــورت  هــي التــي تــم رفــض المنهــج التاأ

صوليــة عبــر تاريــخ وســياق  دوات االأ المناهــج التفســيرية واالأ

ن فهــم المعاني  ســالمية؛ وعلــى افتــراض صحــة اأ المعرفــة االإ

الموروثــة،  دوات  االأ بواســطة  الكريــم  ن  القــراآ فــي  النصيــة 

نــه  لياتهــا، لــم يعــد يفــي بالحاجــات العلميــة الضروريــة، فاإ واآ

لى حقــول معرفية  ليــات تنتمــي اإ مــن غيــر الســليم اســتدعاء اآ

ذن، يضبطــون  صحابــه اإ ويــل واأ هــل التاأ وســياقية مختلفــة. فاأ

النــص  فــي خصوصيــة  القــراءة  شــكال  اإ فــي  الرؤيــة  حقيقــة 

ال باســتيعاب  ومتعلقاتــه. لذلــك ال يمكن التعامل مع مبانيه اإ

لــى دالالت وفهومــات الواقــع والوجــود،  معانيــه، وتجــاوزه اإ

ويلي في كليته مع اســتحضار  ذا تــم اســتثمار المنهــج التاأ ال اإ واإ

التفســير  ليــات  واآ والمخاَطــب،  والمخاِطــب،  الخطــاب، 

لى حقلــه المعرفي،  المنســجمة مــع هــذا الثالثي، والمنتميــة اإ

فلــَم يتــم الفصــل بيــن هــذه المكونــات اســتعارة واســتجداء 

دبي ومدارسه؟ بمفاهيم النقد االأ

ويل، حتى ال نعّطل النص؟ هم ضوابط التاأ ما اأ

ا مع المعتزلة وغيرهم، على  ن ُرِفَض تاريخيًّ ويل اأ ذا سبق للتاأ اإ

حســن نياتهم وصفاء مقاصدهم في حفظ الخطاب الشــرعي، 

وفهم معانيه وداللته، وحماية مكـتســبات المكونات الكبرى 

لة حسم  ن تتحقق معه مساأ نه ال يمكن اأ للخطاب الشرعي؛ فاإ

تجاوز النص والخطاب جملة، وقراءته قراءة يوحي بها واقع 

ن الخطاب له مضمرات لغوية وشــرعية وبيانية،  نســان؛ الأ االإ

نســاني من مســاحة  قــد ال تفهــم علــى قــدر ما يتيحــه الواقع االإ

ويلي في  ومجال معرفيين، وهذا بال شــك ســيحيل النظر التاأ

لة  لى مســاأ نســاني، اإ تفاعلــه مــع النصوص وبناء على الواقع االإ

دراك المصالح الشرعية بالعقل. اإ

ويليــة للنصوص  ن الرؤيــة التاأ ال بــد مــن التذكيــر في البدايــة اأ

صولية، وليس  مًرا جديًدا على الدراســات االأ الشــرعية ال تعد اأ

لــى جانــب تفســير النصــوص، وقــد  غريًبــا عنهــا، بــل عرفتهــا اإ

صول بقبول ما يوافق المقتضيات  حسم فيها النظر علماء االأ

مــن  الشــرعي  للنــص  الداللــي  الفهــم  يتجــاوز  وال  الشــرعية، 

دون تعســف، ورفــض مــا عدا ذلــك؛ لكونها تقصيــد للمتكلم 

و عقلية  و قرينة شرعية مسوغة اأ والمخاطب من غير دليل، اأ

ويل. دالة على صحة مذهب التاأ

لى التجديد؟ ما القضايا التي ترونها بحاجة ملحة اإ

النظــر  عــن  عريــة  لة  مســاأ و  اأ قضيــة  تقديــري،  فــي  توجــد  ال 

مميــة  و اأ و جماعيــة اأ والتجديــد، بــل كل قضيــة نازلــة فرديــة اأ

ن من مهام الفقهاء اليوم-  لى نظر واجتهاد، غير اأ فهي تفتقر اإ

وهنــا يظهــر البعــد المقاصــدي الجديــر باالعتبــار- هــو ترتيــب 

هميتها.  ولوياتها وضروراتها واأ تلك القضايا بحسب اأ
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شيخنا محمد عمو

ال يــروم هــذا المقــال تشــريح مصطلــح القــرون 

خ للفترة الممتدة من سقوط  الوسطى الذي ُيؤِرّ

عصــور  بدايــة  حتــى  الرومانيــة  مبراطوريــة  االإ

لــى الكشــف  نمــا يهــدف اإ وروبيــة، واإ النهضــة االأ

ْذَكى جــذوة الحضــارة العربية  عــن الســر الــذي اَأ

“حقبــة  و  اأ الظــالم”  “عصــور  فــي  ســالمية  االإ

الجهل” حسب تعبير ريتشارد سوذرن.

نذاك غارقة في بحر من الظلمات  وروبا اآ كانت اأ

وتعانــي مــن انتشــار الجهــل والفســاد والحروب 

حيــن  فــي  والعلمــاء،  العلــم  وتحــارب  هليــة  االأ

ســالمية تعيش عصــرًا ذهبيًا  كانــت الحضارة االإ

ُتحَسد عليه.

الُمْنِصفــة،  الغربيــة  الكـتابــات  فــي  الناظــر  ن  اإ

ســالم  ن مركزيــة العلم في االإ يالحــظ بوضــوح اأ

خالل القرون الوســطى “المظلمة” شغلت باَل 

الجاّديــن ودفعتهــم  الغربييــن  الكـتــاب  بعــض 

جل  ســالمية من اأ لــى الكـتابــة عن الحضــارة االإ اإ

 – مريكــي  االأ المفكــر  هــؤالء  ومــن  نصافهــا،  اإ

لمانــي فرانز روزنتال )1914-2003(، الذي  االأ

هــم “المفاهيــم  ن كلمــة )علــم( مــن اأ اكـتشــف اأ

ســالم، ومنحــت الحضــارة  التــي ســادت فــي االإ

ّلــف  ســالمية شــكلها ولونهــا المتميزيــن”، فاأ االإ

كـتابــًا مهمــًا حول مفهــوم العلم عنوانــه: )العلم 

ســالم في القرون  : مفهوم العلم في االإ فــي تجــٍلّ

الوسطى(

هميته تضاريس الكـتاب واأ

ن هنــاك كـتبــًا عديــدة تعرضــت  ال جــدال فــي اأ

لمفهــوم العلــم، لكــن قــارئ كـتــاب )العلــم فــي 

مــام كـتــاب غيــر عــادي  نــه اأ ( سيكـتشــف اأ تجــٍلّ

مــن  ســالم،  االإ فــي  العلــم  تاريــخ  عــن  يحدثنــا 

تتنــاول: “العلــم  خــالل ثمانيــة فصــول كبــرى 

قبــل العلــم”، و”العلــم فــي التنزيــل”، و”جمــع 

و”العلــم  العلــم”،  و”تعريفــات  علــم”،  كلمــة 

ســالم”، و”العلــم نــور”، و”العلــم فكــر”،  هــو االإ

و”العلم هو المجتمع”.

ســئلة التــي حــاول روزنتــال  بــرز االأ ولعــل مــن اأ

جابــة عليهــا: كيــف بــرزت مكانــة العلــم فــي  االإ

والنمــو؟  التطــور  واصلــت  وكيــف  ســالم؟  االإ

تلــك  علــى  جابــة  ولالإ التاريخيــة؟  داللتهــا  ومــا 

ســئلة، قــام روزنتــال بنخــل مكـتبــة التــراث  االأ

ــارًا يدفعنــا  ســالمي، وَبــَذَل جهــدًا جبَّ العربــي االإ

ن كـتابــه ُيعــّد من الكـتب الشــاهدة  لــى القــول اإ اإ

ســالمية،  نجــازات الرائــدة للحضــارة االإ علــى االإ

عمال النفسية. ن ُيدرج ضمن فئة االأ ويستحق اأ

ن مفهوم العلم في الشعر والقراآ

جل الوقوف على مكانة العلم في الجزيرة  مــن اأ

ســالم، ركز روزنتال في الفصل  العربية قبل االإ

ول “العلــم قبــل العلــم” علــى الجــذر )ع ل  االأ

م(، والشــواهد الشــعرية، وقــد بــدا البحــث عــن 

ن ُيقال  قل مــا يمكن اأ الجــذر )ع ل م( شــاقًا، فاأ

نه  سالم اأ عن العلم في الجزيرة العربية قبل االإ

نه اكـتســاب  ولــي للعلــم باأ ساســي اأ “كان هنــاك اأ

مــا بخصــوص  معلومــات ماديــة شــياًئ فشــياًئ”، اأ

عالقــة  العلــم  وبيــن  بينــه  كانــت  فقــد  الشــعر 

ن كلمة )شــاعر( كانت تعني في  وطيدة، حيث اإ

صل )عاِلم(. االأ

التــي واجههــا فــي  بعــد الصعوبــات والشــبهات 

ول بخصوص البحــث عن الجذر )ع  الفصــل االأ

ل م(، يفتتح روزنتال الفصل الثاني “العلم في 

ن  ننــا عندما ندنو مــن القراآ عــالن اأ التنزيــل” باالإ

والشــبهات،  الصعوبــات  تلــك  تالشــى  الكريــم 

ن( يمّثل “هو حقًا  ن )القراآ يدينا االآ فالــذي بيــن اأ

قل في مــا يتعلق  نــور التاريــخ المشــرق علــى االأ

ن يظهــر جــذر )ع  بمفهــوم العلــم”، ففــي القــراآ

ل م( بمشــتقاته )750 مــرة(، فــي حيــن وردت 

ربــع مــرات فقــط،  ن اأ كلمــة )جاهليــة( فــي القــراآ

لــى تحليــل  ولعــل هــذا هــو مــا دفــع روزنتــال اإ

ني لكلمة )ع ل م(  الدوافع وراء التوظيف القراآ

بمشــتقاتها، والتعريــج علــى التنافــس المحمــوم 

الــذي كان موجــودًا بين العلم والحكمة وكانت 

“المكانــة  بســبب  الحكمــة،  قصــاء  اإ نتيجتــه 

ن”. سبغت على العلم في القراآ
أ
الرفيعة التي ا

سالم العلم هو االإ

ربعة  ن روزنتال لم َيخُرج من الفصول االأ يبدو اأ

دلة  ن وقف على الكـثير من االأ ال بعد اأ الســابقة اإ

ذكاء جذوة الحضارة  التــي تؤكد دور العلــم في اإ

ن جــذر )ع ل م( قــد ورد  ســالمية، وُتثبــت اأ االإ

ن  ساســية )القــراآ ســالم االأ كـثيــرًا فــي مصــادر االإ

والحديث(، لذلك نجده يختار للفصل الخامس 

مــع  فيتوقــف  ســالم(،  االإ هــو  )العلــم  عنــوان 

مجموعــة مــن الكـتــب والفصــول التــي تحدثــت 

مالــك،  مــام  لالإ  ) )الموطــاأ مثــل:  العلــم،  عــن 

و)كـتــاب  الشــافعي،  مــام  لالإ العلــم(  و)جمــاع 

البخــاري(،  و)صحيــح  خيثمــة،  بــي  الأ العلــم( 

و)صحيح مسلم(، و)كـتاب المعرفة( للحلواني، 

حياء علوم الدين( للغزالي. )واإ

لــى الحديــث عــن العالقــة  ثــم ينتقــل روزنتــال اإ

يمــان”، ومفهــوم “علــم هللا”،  بيــن “العلــم واالإ

يمان  لى العالقة الوثيقة بين العلم واالإ فيشــير اإ

خــوان الصفا  لــدى مدرســة التزكيــة، ومواظبــة اإ

لة  علــى الفصــل بيــن المعَنَيْين، ثم يناقش مســاأ

لهيــة للعلــم، و ”علــم  مكانيــة فصــل الصفــة االإ اإ

نســان بــاهلل”، واهتمــام المســلمين بالبحــث  االإ

بيــن )ع ل م( و)ع ر ف(، وهنــا  الفــروق  فــي 

ن التباحــث في البدايــة كان حول كلمة  يقــول اإ

)علم( دون غيرها، ثم بداأ الجدل يتوســع حول 

بــو هالل  ضافــة )ع ر ف(، حتــى جــاء اأ مكانيــة اإ اإ

ضافة لفظة )ع ر ف(،  العسكري بتفسير يمنع اإ

خــرون “الســبيل ذاتها  وبعــده سيســلك علماء اآ

في االستدالل”.

 العلم كنور وفكر

يفتتــح روزنتــال الفصل الســادس “العلــم نور” 

لــى رمزيــة النــور فــي تاريــخ البشــرية  شــارة اإ باالإ

ن:  ّس الخــالص”، ووروده فــي القــراآ
أ
باعتبــاره “ا

ُ ِلُنــوِرِه َمــْن َيَشــاُء{، ثــم يعــرج علــى  }َيْهــِدي للاَّ

)معرفــة(  كلمتــي  مــع  )علــم(  كلمــة  تنافــس 

و  )عالــم(  اســتخدام وصــف  ويجــد   ، و)يقيــن( 

على مرتبة من  ن )عارف( كانت اأ )عارف( رغم اأ

ن اهتمام المســلمين ســيترّكز بعد  ال اأ )عالــم(، اإ

ذلك على )العلم(.

يشــير  فكــر”،  “العلــم  الســابع  الفصــل  وفــي 

علــم  علــى  المســلمين  اطــالع  لــى  اإ روزنتــال 

المنطق اليوناني ونظرية المعرفة نتيجة حركة 

نهــم رّكــزوا علــى الحــّث والثنــاء  ال اأ الترجمــة، اإ

علــى العلم، كما فعل الشــافعي في )الرســالة(، 

وفخــر الديــن الــرازي فــي )المحصــول فــي علــم 

صول  حكام في اأ مدي في )االإ صول الفقه(، واالآ اأ

ن “علم  لى اأ حــكام(، وهكذا توصل روزنتال اإ االأ

ســالم، ولهما  الــكالم والشــريعة كانــا ركيزتي االإ

ســالمي في  يعــود الفضــل فــي خيــر المجتمع االإ

بنيــة  خــرة”، حيــث “وضعــا حــدود  الدنيــا واالآ

اجتماعيــة مّيــزت المجتمــع المســلم عــن غيــره 

من المجتمعات”.

العلم كمقياس لقيمة المجتمع

خيــر، يحدثنــا روزنتــال  فــي الفصــل الثامــن واالأ

دب”،  عــن ثالثــة محــاور: “العلــم والعمــل واالأ

عمال  دبيــة”، و ”االأ و”العلــم فــي المقتطفات االأ

حاديــة فــي بيــان فضــل العلم”، حيث ُيشــير  االأ

لى هيمنــة مفهوم العلم على  ول اإ فــي المحور االأ

نســان في ســبيل التقدم،  التعبيــر عــن كـفاح االإ

سالم. وضرورة اقتران العلم بالعمل في االإ

ن  اإ روزنتــال  فيقــول  الثانــي،  المحــور  فــي  مــا  اأ

ن  العلم لم يكن له شــاأ

عمال  عظيم فــي االأ

خــالل  دبيــة  االأ

ما  القــرن الثامــن، اأ

وائــل القــرن التاســع  فــي اأ

فكان هناك مزيج بين 

ممثــاًل  والعلــم  دب  االأ

فــي )مصنــف ابــن 

بــي شــيبة(، وفي  اأ

القــرن  منتصــف 

التاسع 

سيظهر 

بالفعــل فصــل عــن العلــم فــي بعــض الكـتــب، 

خبــار( البــن قتيبــة، و)تلقيــح  مثــل: )عيــون االأ

واخر القرن العاشــر  العقــول( للمرزبانــي، وفي اأ

خــر، مثــل: مقامــات  ســتظهر كـتــب مــن نــوع اآ

دب الدنيا والدين(  بديــع الزمــان الهمذانــي، و)اأ

للماوردي. 

ن  لــى اأ اإ فــي المحــور الثالــث، يذهــب المؤلــف 

هنــاك غموضــًا يلفُّ مكانــة العلم فــي الكـتابات 

لــى كـتــب، مثــل: )طبقــات  دبيــة، ثــم يشــير اإ االأ

هــل العلــم والجهــل( المنســوب لواصــل ابــن  اأ

عطــاء، و)الوفــاء فــي العلــم( للمالكــي عبــد هللا 

بــن حبيــب، و)فضائــل العلم( البــن ُمَزْين )ت: 

دبيات  260 هـــ(، ثــم يعــّرج علــى بعــض كـتــب اأ

فن التعليم، مثل: )العالم والمتعلم( للفزاري، 

بــي  اأ البــن  والمتعلميــن(  المعلميــن  حــكام  و)اأ

زياد.

فيحــاول  خيــر،  واالأ الرابــع  المحــور  فــي  مــا  اأ

ن العلم يمثل قوة  ن يكشف لنا عن اأ روزنتال اأ

اجتماعيــة حقيقيــة، فيحدثنــا عن خمــس نقاط 

ساســية، هي: “الموقف من الشــك”، و”القيود  اأ

العلمــاء”،  و”مثالــب  الفــرد”،  العلــم  علــى 

و”العلم بوصفه حياًة وغذاًء للنفس”، و”العلم 

وعالقته بالمال والسلطة”.
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ترجـمات
11 الخميس

NYT : ما مصير الروهينغيا بعد 
انقالب الجيش في ميانمار؟

دار السالم/ متابعة 
مريكيــة  ســلطت صحيفــة "نيويــورك تايمــز" االأ
قلية الروهينغيا المســلمة،  الضــوء علــى مصيــر اأ
بعــد انقــالب الجيــش فــي ميانمــار مطلع الشــهر 

الجاري.
دار  تابعــت  تقريــر  فــي  الصحيفــة،  شــارت  واأ
لى تزايد تســاؤالت الالجئين  الســالم ترجمته، اإ
من الروهينغيا حول مســتقبلهم بعد االنقالب، 
القتــل  مــن حملــة  الفــرار  علــى  جبــروا  اأ الذيــن 
واالغتصــاب والحــرق التــي ارتكبهــا الجيش في 

ميانمار.
بعــد  توالــت  التــي  االحتجاجــات،  ن  اأ وذكــرت 
نحــاء ميانمــار، تضمنــت  االنقــالب فــي جميــع اأ
ســفهم لدعــم العنف  عــددا قليــال يعربــون عــن اأ
الرابطــة  حــزب  قــادة  لكــن  الروهينغيــا،  ضــد 
الوطنية للديمقراطية لم يتحدثوا بكلمة واحدة 
قليــة المســلمة فــي النظــام الديمقراطــي  عــن االأ

الذي يطالبون به.
مــن  عائــالت  مخــاوف  الصحيفــة  ونقلــت 
مــع  المســتقبلي  التعامــل  ن  بشــاأ الروهينغيــا 
لــى  اإ ميانمــار، متطرقــة  انقــالب  بعــد  قضيتهــم 
حزاب بحقهم على مدار  انتهاكات السلطات واالأ

السنوات الماضية.
لى حديــث جنرال بجيش  وتطرقــت الصحيفــة اإ
عــادة الجئي  ميانمــار بعــد االنقــالب، عــن نيته اإ
ن الالجئين  الروهينغيــا من بنغالدش، مؤكدة اأ
لــى الواليــات  نــه موجــه اإ ال يثقــون فــي كالمــه، الأ
وروبي، لتجنب العقوبات. المتحدة واالتحاد االأ

خشــى  "اأ قولــه:  الروهينغيــا  حــد  اأ عــن  ونقلــت 
شــعر بالقلــق علــى  تــي العنــف الرهيــب، واأ ن ياأ اأ

لــف مــن الروهينغيــا، الذيــن مــا  اأ مصيــر 600 
الف منهــم  زالــوا يعيشــون فــي ميانمــار )..(، االآ
راخيــن"،  واليــة  معســكرات  فــي  محتجــزون 
حــد  اأ لــى  اإ الوصــول  مــن  "تمكــن  نــه  اأ مضيفــا 

ســه  صدقائه الذي ال يزال يعيش في مســقط راأ اأ
التواصــل  وســائل  ن  اأ خبــره  واأ الهاتــف،  عبــر 
التجاريــة  والمحــالت  ســواق  واالأ االجتماعــي 

مغلقة".

غــالق المســاجد فــي مونغــدو بعــد  وتابــع: "تــم اإ
حــد يخــرج، نحن  االنقــالب العســكري )..(، ال اأ
ن يحدث  خائفــون للغايــة، وال نعرف مــا يمكن اأ

الحقا".
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التايمز تكشف معلومات جديدة عن اغتيال فخري زاده
دار السالم/ متابعة 

تتعلــق  جديــدة،  معلومــات  التايمــز  صحيفــة  كشــفت 
يراني محسن فخري زاده. باغتيال العالم النووي االإ

بيــن  توتــرا  حــدث  اأ زاده،  اغتيــال  ن  اإ التقريــر  وقــال 
مجنــد  قيــام  اكـتشــاف  بعــد  واالســتخبارات،  الجيــش 
تحت التدريب، بالضلوع في االغتيال، بعد قيام جهاز 

الموساد بتجنيده.
يراني محمود علوي، كشف  وكان وزير االستخبارات االإ
عد خطة  ن مجندا في الجيش، اأ فــي تصريح تلفزيوني، اأ
ن المجند غادر  لى اأ الغتيال فخري زاده. ولفت علوي اإ
يــران، ولــم يكن لدى االســتخبارات قــدرة على مراقبة  اإ
ن  بــاأ خيــر  االأ رد  المقابــل  فــي  لكــن  الجيــش،  عناصــر 
لى الجيــش، ثم طرد  المشــتبه بــه انضــم لفترة وجيــزة اإ

خالقيــة  مــن المؤسســة العســكرية بســبب مشــاكل "اأ
ن التوتر  لى اأ دمــان"، عام 2014. ولفتــت الصحيفة اإ واإ
بين الجيش واالستخبارات، يعكس درجة الحرج التي 
يرانيــة، فهــو  ســببها اغتيــال فخــري زاده للســلطات االإ
مســؤول كبيــر فــي الحرس الثــوري ورتبته تعــادل رتبة 
نائب وزير الدفاع، وبالتالي كان البد من توفير حراسة 
مشــددة لــه. ولــم يعلــن الكيــان الصهيونــي مســؤوليته 
يضــا. وتؤكــد مصــادر  عــن االغتيــال، ولكنــه لــم ينفهــا اأ
ن العمليــة تحمــل  اســتخباراتية، بحســب الصحيفــة، اأ
بصمــات الموســاد. فقــد تمكن منفــذو العملية من قتل 
ذى بزوجتــه التــي كانــت  ي اأ لحــاق اأ فخــري زاده دون اإ
ي مــن  لــى جانبــه فــي الســيارة، ودون قتــل اأ تجلــس اإ

وردته التايمز. حرسه الخاص. وفقا لما اأ



منـــــــابـــر

حمد الريسوني  .د اأ اأ

حكام  نه العلم باالأ ســالمي باأ اشــتهر تعريف الفقه االإ

دلتها التفصيلية. الشرعية العملية، المكـتسب من اأ

دلــة الشــرعية  ن الفقيــه يبحــث فــي االأ ومعنــى هــذا اأ

وينظــر فيهــا، ويســتخرج منهــا مــا دلــت عليــه مــن 

فعال العباد وتصرفاتهم. حكام تتعلق باأ اأ

والفقه بهذا المعنى يقع على ثالثة مستويات:

وتقريــر  الشــرعية  النصــوص  شــرح   -1

حــكام الفقهية التي تضمنتها ودلت عليها، وبيان  االأ

ذلك للناس، على نحو ما يفعله المفســرون وشــراح 

السنة النبوية والفقهاء في مؤلفاتهم.

الشــرعي  الحكــم  ببيــان  النــاس  فتــاء  اإ  -2

ي  حوالهــم واســتفتاءاتهم المعينة؛ اأ فــي نوازلهــم واأ

 الحكــم الشــرعي المقرر على نحو عــام ومجرد، 
ُ

نقــل

و الموصوفة.  مقتضاه على الحاالت المعينة اأ
ُ

وتنزيل

حكــم  لــه  يســبق  لــم  فيمــا  االجتهــاد   -3

 رتبــَة االجتهاد 
ُ

مقــرر معلــوم، فيجتهد الفقيــُه البالغ

فــي اســتنباط الحكــم وتقديــره للوقائــع والمشــاكل 

و  تها كليــًة اأ والحــاالت المســتجدة، ســواء كانــت ِجدَّ

عنــي بالجــدة الكليــة الحــاالت والوقائــع  جزئيــة. واأ

مــا الجــدة الجزئيــة  شــكاالت غيــر المســبوقة، واأ واالإ

فعال المعروفـَة، والمعروَف  حوال واالأ عني بها االأ فاأ

حاطت بها  و اأ حكُمهــا من قبل، لكــْن دخلت عليها اأ

ثرت في حكمها. عناصر جديدة غيرت حالتها واأ

فهــذه هــي الدوائــر الثــالث التــي يتحــرك فيهــا فقــه 

الفقهاء واجتهاد المجتهدين.

ن العالــم الفقيــه بمثابة  حــوال، فــاإ وفــي كل هــذه االأ

الطبيــب الــذي ينظــر فــي حالــة المريــض وحاجته، 

دوية  ثــم ينظــر فيمــا بين يديــه وما هو متاح لــه من اأ

بمــا يحقــق  بنــاء علــى ذلــك  وعالجــات، ويتصــرف 

ن التطبيب  المقصــود، وهو الشــفاء والعافية. َبْيــَد اأ

الشــرعي ال يقــف عند معالجــة المرضى بعد مرضهم 

صحاء  المهــم، بــل هــو قبل ذلــك يعالــج االأ وظهــور اآ

نفســهم، حتــى يــزدادوا صحــة ومناعــة وُبعــدًا عــن  اأ

مــراض. وهذه بالضبط هي الوظيفة التي يقوم بها  االأ

ويشرف عليها علماء الشريعة.

طبــاَء صيانٍة  ن يكونوا اأ فرســالة علمــاء الشــرع هــي اأ

يكونــوا  ن  واأ وحمايــة،  حصانــٍة  وُحــراَس   ، ووقايــة 

مــراض،  واالأ عــراض  لالأ مشــخصين  مستكشــفين 

المها ودفع تداعياتها. عاكـفين على معالجتها ورفع اآ

نبيــاء” كمــا في الحديث  ذا كان “العلمــاء ورثــة االأ واإ

نبيــاء فيمــا ُبعثوا  نهــم خلفــاء االأ الشــريف، فمعنــاه اأ

جلــه. قــال العالمــة عبــد الــرؤوف  بــه ومــا بعثــوا الأ

الميــراث  ن  الأ نبيــاء(؛  االأ ورثــة  المناوي:”)العلمــاء 

مــة فــي نســبة الدين  قــرب االأ قــرب. واأ لــى االأ ينتقــل اإ

علــى  قبلــوا  واأ الدنيــا  عــن  عرضــوا  اأ الذيــن  العلمــاء 

نبيــاء الذين فازوا  مة بــدال من االأ خــرة، وكانــوا لالأ االآ

الفضيلتيــن  وحــازوا  والعمــل،  العلــم  بالحســنيين 

الكمــال والتكميــل” )فيــض القديــر شــرح الجامــع 

الصغير – 4 / 384(

جلها  وقــد بيــن هللا تعالى المقاصد والغايــات التي الأ

ذلــك  مــن  العلمــاء.  عنهــم  ويرثهــا  نبيــاء،  االأ َبعــث 

ْنَزْلَنا  َناِت َواَأ ْرَســْلَنا ُرُســَلَنا ِباْلَبِيّ قولــه عز وجل: }َلَقْد اَأ

ــاُس ِباْلِقْســِط{  ِلَيُقــوَم النَّ َتــاَب َواْلِميــَزاَن  َمَعُهــُم اْلكـِ

)الحديد/25(

وقولــه ســبحانه عــن مهمــة خاتــم الرســل صلــى هللا 

َعــِن  َوَيْنَهاُهــْم  ِباْلَمْعــُروِف  ُمُرُهــْم  }َياأ وســلم:  عليــه 

ُم َعَلْيِهُم اْلَخَباِئَث  َباِت َوُيَحِرّ ِيّ  َلُهُم الطَّ
ُّ

اْلُمْنَكــِر َوُيِحل

ِتي َكاَنــْت َعَلْيِهْم{  ْغــاَلَل الَّ ْصَرُهــْم َوااْلَأ َوَيَضــُع َعْنُهــْم اإ

عراف/157( )االأ

ِلْلَعاَلِميــَن{  َرْحَمــًة  الَّ  اإ ْرَســْلَناَك  اَأ }َوَمــا  وقولــه: 

نبياء/107( )االأ

نهــم وارثــون لــكل هــذه الصفــات  ُن العلمــاء اأ فشــاأ

بــه  ويحكمــون  القســط  يقيمــون  والمســؤوليات. 

مرون بالمعروف  ويعملــون على تطبيقه وتحقيقه. ياأ

وينشرونه وينصرونه، وينهون عن المنكر ويمنعونه 

رزاق  االأ طيبــات  للنــاس  ُيِحلــون  يعارضونــه.  و  اأ

فعال، ويحذرونهم خبائثها ومفاســدها. يرفعون  واالأ

غــالل التــي تكبــل عقولهــم  صــار واالأ عــن النــاس االآ

وتضني حياتهم.

ن. فــاهلل  ن وهــدُي نبــِيّ القــراآ وهــذا هــو منهــج القــراآ

نزل شــرائعه وحدد تكاليفه، ورتب على كل  تعالى اأ

ذلك وعدا ووعيدا، ومساءلة وحسابا، وثوابا وعقابا. 

ْو ُتْخُفوُه  ْنُفِســُكْم اَأ ْن ُتْبُدوا َما ِفي اَأ وقال ســبحانه: }َواإ

ُب َمْن َيَشاُء  ُ َفَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعِذّ ُيَحاِسْبُكْم ِبِه للاَّ

َقِديــٌر{ )البقــرة/284[. وقــال  ٍء  َعَلــى ُكِلّ َشــيْ  ُ َوللاَّ

ْدِع  ْرِض َذاِت الصَّ ْجِع َوااْلَأ َماِء َذاِت الرَّ محذرا: }َوالسَّ

 َوَما ُهَو ِباْلَهْزِل{ )الطارق/14-11(
ٌ

 َفْصل
ٌ

ُه َلَقْول نَّ اإ

الرحمــة  بعيــن  ســبحانه  التفــت  ذلــك  مــع  ولكنــه 

ن يضيعوا  وشكوا اأ لى طوائف من الناس اأ والشفقة اإ

مامهم  ســهم، وفتح اأ ســهم وياأ ويهلكوا، فرفع عنهم باأ

مال عريضا يســعهم ويســع ضعفهــم وتقصيرهم وما  اأ

ِذيَن  ســلف منهــم، فقال جل وعال: )ُقْل َيــا ِعَباِدَي الَّ

نَّ  ِ اإ ْنُفِســِهْم اَل َتْقَنُطــوا ِمــْن َرْحَمــِة للاَّ ْســَرُفوا َعَلــى اَأ اَأ

ِحيــُم(  ــُه ُهــَو اْلَغُفــوُر الرَّ نَّ ُنــوَب َجِميًعــا اإ َ َيْغِفــرُ الذُّ للاَّ

)الزمر/53(.

قولــه  بعبــاده،  ولطفــه  هللا  رحمــة  عجائــب  ومــن 

ســبحانه في الحديث القدســي: “ما ترددُت في شيء 

نــا فاعلــه تــرددي فــي قبــض نفــس عبــدي المؤمن،  اأ

مــن  لــه  بــد  وال  َمســاءته،  كــره  اأ نــا  واأ المــوت  يكــره 

نمــا هــو كنايــة عن  المــوت{. والتعبيــر بالتــردد هنــا اإ

الرحمــة البالغة والشــفقة الســابغة وكراهيته تعالى 

لكل ما يسوء عبده المؤمن ويؤذيه.

الذيــن  العلمــاء،  ن  اأ هــو  ليــه  اإ خلــص  اأ ن  اأ ريــد  اأ مــا 

ن يكونــوا مســتحضرين  نبيــاء، يجــب اأ هــم ورثــة االأ

مثالهــا، متلبســين بهــا فــي فقههــم  لهــذه المعانــي واأ

خذيــن بهــا فــي فتاواهــم وتوجيهاتهم  واجتهادهــم، اآ

مول. للناس. هذا هو الواجب والماأ

ننا نجد دائما بعض المحســوبين على  ولكن الواقع اأ

ن يقدموا  فتــاء فــي الديــن، بــدل اأ العلــم والفقــه واالإ

لمشــاكلهم  والبدائــل  والمخــارج  الحلــول  للنــاس 

المشــاكل  صنــاع  هــم  يصبحــون  ومعاناتهــم، 

غــالل. يفعلــون ذلك بســوء  صــار واالأ والمتاعــب واالآ

حكامهــا. وقــد جــرَّ هــؤالء  دلــة الشــريعة واأ فهمهــم الأ

علــى الناس”مشــكالٍت كـثيرًة لم تــزل ُتْعِنت الخلق 

وُتْشــجي الحلــق”، كمــا قــال العالمــة ابن عاشــور. ) 

سالمية، ص 92( مقاصد الشريعة االإ

ســوق لذلك مثاال بالغ الداللة، مما ذكر في الســنة  واأ

النبوية الشريفة.

ن نبي  بى سعيد الخدري اأ ففي صحيح مسلم: “عن اأ

هللا – صلــى هللا عليــه وســلم- قــال: كان فيمــن كان 

ل عن  قبلكم رجل قتل تســعة وتســعين نفسا، فساأ

نه  تاه فقال اإ  على راهب، فاأ
َّ

رض، فُدل هــل االأ علــم اأ اأ

قتل تسعة وتسعين نفسا، فهل له من توبة؟ فقال 

هــل  علــم اأ ل عــن اأ ال. فقتلــه فكمــل بــه مائــة. ثــم ســاأ

نــه قتل مائة  رض، فــُدل علــى رجــل عالم، فقال اإ االأ

نفــس فهــل لــه مــن توبــة؟ فقــال: نعم، ومــن يحول 

ن  رض كذا وكذا، فاإ لــى اأ بينــه وبيــن التوبة؟ انطلق اإ

ناســا يعبــدون هللا، فاعبــد هللا معهــم وال ترجع  بهــا اأ

رض سوء. نها اأ رضك، فاإ لى اأ اإ

المــوت،  تــاه  اأ الطريــَق  َنَصــف  ذا  اإ حتــى  فانطلــق 

فاختصمــت فيــه مالئكة الرحمة ومالئكــة العذاب، 

لى  فقالــت مالئكــة الرحمــة: جاء تائبــا مقبــال بقلبه اإ

نه لم يعمل خيرا قط.  هللا. وقالت مالئكة العذاب: اإ

دمي، فجعلوه بينهم فقال:  تاهــم مَلٌك فــى صورة اآ فاأ

دنى فهو  يتهما كان اأ لــى اأ رضين، فاإ قيســوا مــا بين االأ

راد،  رض التــي اأ لــى االأ دنــى اإ لــه. فقاســوه فوجــدوه اأ

فقبضتــه مالئكــة الرحمــة”  )صحيــح مســلم: ج4/

ص2118 ح2766(.

جــرام،  ن ســئم حيــاة القتــل واالإ فهــذا الرجــل بعــد اأ

علم  ل عن اأ وتاقت نفسه لحياة جديدة نقية، قام يساأ

ذا  علماء زمانه، لعله يعطيه لحالته حال ومخرجا. فاإ

علم  نه اأ لى شــخصين، كل منهمــا ُينعت باأ بــه يصل اإ

هــل زمانه… وهما في الحقيقــة نموذجان لصنفين  اأ

بفقههــم  المشــاكل  يجلبــون  صنــف  الفقهــاء:  مــن 

لى مشاكلهم،  و يزيدون الناس مشــاكل اإ وفتاويهم، اأ

خــر يحلــون المشــاكل بفقههــم وفتاويهــم  وصنــف اآ

ويفرجون على الناس.

ن ال توبة  فتى الســائَل باأ ول اأ فالعالــُم االأ  •

ن مشــكلته ليس لها فــي الدين حل وال  لــه، بمعنــى اأ

كمل  يضــا واأ ســاس قتله هــو اأ مخــرج!. وعلــى هــذا االأ

حــدى النتائــج  بــه المائــة مــن قتــاله، فكانــت هــذه اإ

ن  الطبيعيــة لمثــل تلــك الفتــوى. وقــد كان يمكــن اأ

يضا… خرين اأ يقتل اآ

التوبــة  بــاب  لــه  فتــح  الثانــي  والعاِلـــم   •

عطــاه  لــه العــالج والمخــرج، واأ والفــرج، ووصــف 

ن البيئة التــي جعلت  كـثــر ممــا طلــب، ووضــح لــه اأ اأ

ن تســاعده علــى توبته وحياته  منــه مجرمــا ال يمكن اأ

ن  رض كذا وكذا، فاإ لى اأ الجديدة: فقال له: “انطلق اإ

ناســا يعبــدون هللا، فاعبــد هللا معهــم وال ترجع  بهــا اأ

رض سوء”. نها اأ رضك، فاإ لى اأ اإ

النبــي صلــى هللا عليــه وســلم  وقــد كان مــن هــدي 

لــى  لوا عنــه اإ ن يتجــاوز مــا ســاأ جابــة الســائلين اأ فــي اإ

رشــادات المفيــدة لهــم  غيــره مــن التوضيحــات واالإ

لوا عنها. مــن ذلك ما في  لتهم، ولــو لم يســاأ فــي مســاأ

كـثر مما  جاب السائَل باأ صحيح البخارى: )باب من اأ

له(، وفيه حديث ابن عمر عن النبي – صلى هللا  ساأ

له: مــا يلبــس المْحــِرُم؟  ن رجــال ســاأ عليــه وســلم – اأ

فقال: “ال يلبس القميص وال العمامة وال الســراويل 

و الزعفــران ،  وال البرنــس، وال ثوبــا مســه الــورس اأ

ن لم يجد النعلين فليلبــس الخفين، وليقطعهما  فــاإ

حتــى يكونا تحت الكعبين”. صحيح البخاري:ج1/

ص62 ح134

و  اأ الحــج  فــي  المحــرم  يلبســه  عمــا  ل  ســاأ فالســائل 

العمــرة، لكــن النبي صلى هللا عليه وســلم زاده على 

ذلــك، ووضــح له ما يلبســه وما ال يلبســه، وفي حال 

ن يفعل كذا بطريقة كذا… لم يجد كذا اأ
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نســان، وهي  صيلة في االإ حــب التملــك مــن الغرائــز االأ

دارتهــا، وهــي تمــر بمراحــل  ضروريــة لســير الحيــاة واإ

ٍف  لى حســن تعرُّ واًل اإ طفــال؛ وتحتــاج اأ تطوريــة فــي االأ

نفسهم  من المربين حتى ال يتسببون في المشكالت الأ

وتهذيــٍب،  رعايــٍة،  لــى  اإ ثانًيــا  تحتــاج  ثــم  بنائهــم،  والأ

وتدريــب؛ حتــى تكــون فــي حجمهــا الطبيعــي الســوي 

ســراٍف؛  فراط ،وال تفريط، بال ُشــّحٍ وال اإ المعتــدل بــال اإ

وحتى نحسن التعامل مع هذه الغريزة ..

تية: ن نتعرف على المراحل والتدابير االآ يجب اأ

مفهــوم  وغيــاب  التملــك  غريــزة حــب  بــدء  1.مرحلــة 

الملكية الخاصة:

الفترة الزمنية للمرحلة: من عمر 1- 3 سنوات

سمات المرحلة:

نهايــة  مــع  الطفــل  فــي  التملــك  حــب  غريــزة  تبــداأ 

شــياء  خــذ االأ ولــى مــن عمــره بالحــرص علــى اأ الســنة االأ

واالستحواذ عليها بطريقٍة تلقائيٍة بريئة، بال غضاضة، 

ن  وال حــرج ، وال حــدود وال قيــود، ومــن الطبيعــي اأ

خذ الطفل الشــيء الذي يلفت انتباهه، وفي البداية  ياأ

شــياء التي  قــد يســتعين بالكبــار لتمكينــه من تملك االأ

شــياء التي  لــى االأ تعجبــه، ثــم بعــد ذلــك يمد هــو يديه اإ

تعجبه، وهو في هذه المرحلة ال يســتطيع التمييز بين 

دراكه،  ملكيتــه وملكيــة الغير؛ وذلــك لعدم نضجــه واإ

ال نتعصــب نحــن الكبار ونغضــب حينما نرى  ويجــب اأ

ذا  شــياء، وخاصًة اإ خذ االأ الطفــل بتلقائيــة يقبل علــى اأ

ا ضيوًفا.. فنستشعر الحرج حينما يمد الطفل يديه  كنَّ

و يبكــي ويضــرب بيديه ورجليــه، ويلقي  شــياء، اأ لــى االأ اإ

شــياء  االأ حــد  اأ مــن  ُيمنــع  رض حينمــا  االأ علــى  بنفســه 

حرجنا مع  دب اأ التــي يطلبهــا، ونقول هذا ولد ســيئ االأ

الناس.

واجبنا في هذه المرحلة:

ذا كان كل طفــل مفطــوًرا على حــّبِ الملكية، فيجب  اإ

ن نحتــرم فيــه هــذه الفطــرة، وال ننزعــج عندمــا نــرى  اأ

ثر بكّلِ بشيء؛  ن يستاأ  اأ
الطفل في هذه المرحلة يحبُّ

شــباع الطفــل وتلبيــة  ومــن واجبنــا فــي هــذه الفتــرة اإ

خــذه  غــداق عليــه، وعــدم الغضــب عنــد اأ حاجاتــه واالإ

ن تكــون مرحلة  ن نحــرص علــى اأ شــياء، بــل علينــا اأ االأ

غــداق وود وحنــان؛ حتــى  شــباع واإ الطفولــة مرحلــة اإ

لى التعويض عن النقص  نمالأ عيني الطفل وال يضطر اإ

خرين. بالعدوان على ممتلكاِت االآ

ن نشبع  ولقد علمنا خير مرّبٍ ـ صلى هللا عليه وسلم ـ اأ

طفــال ونقدمها على احتياجــات الكبار،  احتياجــات االأ

تي: ا في االآ ويتضح ذلك جليًّ

1-هديه صلى هللا عليه وســلم عند قدوم فاكهٍة جديدٍة 

ا؛ حتــى ال يشــعر  هــل البيــت ســنًّ صغــر اأ واًل باأ ن نبــداأ اأ اأ

كلون قبله. بالحرمان بمشاهدة الكبار ياأ

شــباع  باإ الجيــران  2-توصيتــه صلــى هللا عليــه وســلم 

طفــال جيرانهم عند دخولهــم عليهم فقد ورد في كنز  اأ

العمــال للمتقــي الهنــدي عــن عائشــة- رضــي هللا عنها- 

قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "يا عائشة 

ن  ذا دخل عليك صبي جارك فضعي في يده شــياًئ فاإ اإ

ذلك يجر مودة". رواه )الديلمي عن عائشة(.

ن نبعد عن عينيه  وكذلــك علينــا بداًل من لوم الطفــل اأ

شــياء  و لفت انتباهه الأ خذها، اأ شــياء التــي ال نريــده اأ االأ

شــياء التــي يتعلــق بهــا بقاعــدة:  خــرى تصرفــه عــن االأ اأ

)البعيد عن العين بعيد عن القلب(.

ن ننشــر بيــن النــاس ثقافــة تقبــل ســلوك  لــذا علينــا اأ

الطفــل قبــل عمر ثالث ســنوات بخصوص عــدم تمييز 

الملكيــة الخاصة، مع محاولة تهذيبه، وتعليمه بلطٍف 

ورفٍق، وبال تشنج، وال عنف.

دراك وتعلم مفهوم الملكية: 2.مرحلة اإ

الفتــرة الزمنية للمرحلــة: مرحلة الطفولة المبكرة من 

3 - 6 سنوات

سمات المرحلة وواجبنا فيها:

دراك الفــرق بيــن ملكيتــه الخاصــة  يبــداأ الطفــل فــي اإ

خــذ شــيء مــا مملــوك  ن اأ خريــن، ويفهــم اأ وملكيــة االآ

، وعند ذلك نبــداأ بتدريب الطفل على  مــر خطاأ للغيــر اأ

ــد فطرة حّبِ التملك  ن نرّشِ احتــرام الملكية، فدورنا اأ

ونهذبهــا ونوجههــا الوجهــة الصحيحــة، وال نطلــق لهــا 

العنــان؛ فنتــرك للطفــل الحبــل على الغــرب؛ فيتعود 

خرين وال  الطمع والجشــع والعدوان على ممتلكات االآ

ن  ن يكّوِ ــر عليه ثم نعاقبه حينما يحــاول اأ نحرمــه ونقّتِ

خرين،  لنفســه ملكيــًة خاصًة بتعديــه على ملكيــات االآ

فنكــون نحــن نســير فــي طريق ضــد الفطــرة التي فطر 

شــباع حــب الملكية  هللا النــاس عليهــا بــل دورنــا هــو اإ

لم الحرمان، وال تبذير  ــر يحس معه الطفــل اأ دون تقتّيِ

ســراف والتعــدي علــى  ُيَصــاب معــه الطفــل بمــرض االإ

الغير.

ويمكننــا تربية الطفل على احتــرام الملكية من خالل 

تي: االآ

شــياًء، ونحتــرم ملكيتــه لهــا،  ن نخصــص للطفــل اأ 1-اأ

به  نــه هــو الوحيــد المتصرف فيها دون غيــره، ثم ندّرِ واأ

نــه ال يجــوز التصرف  خريــن، واأ علــى احتــرام ملكيــة االآ

بطريقــِة  التدريــب  ويكــون  صحابهــا  اأ ذن  بــاإ ال  اإ فيهــا 

التجريــب، والخطــاأ مع التصحيــح مراًرا وتكــراًرا حتى 

يستقر المفهوم في نهاية المرحلة.

مــن  الثنيــن  مشــتركة  ُلعبــة  شــراء  عــن  نمتنــع  ن  2-اأ

التــي ال  لــه ملكيتــه الخاصــة  بــل كل واحــٍد  خــوة،  االإ

مــه احترام  حــد، وفي نفــس الوقت نعّلِ يعتــدى عليهــا اأ

خريــن، وكمــا ال نعتــدي نحــن علــى ملكيتــه  ملكيــة االآ

خرين. ال يعتدي على ملكية االآ يًضا اأ فعليه اأ

ــا  خاصًّ دوالًبــا  المســتطاع:  قــدر  للطفــل  ــر  ُنوّفِ ن  3-اأ

دوات خاصة، وفوطة خاصة وملعقة  لعاًبــا خاصة واأ واأ

ا. خاصة وطبًقا خاصًّ

خطــاء  اأ مــن  واالنفعــال  الغضــب  تجنــب  4-يجــب 

نهم في مرحلة تدريب. طفال وممارساتهم؛ الأ االأ

ســلوب المناســب فــي التوجيــه بتوفيــر  ن نتبــع االأ 5-اأ

طــاٍر مــن الحــب  القــدوة والممارســة الصحيحــة، فــي اإ

والود مع الحزم والنظام.

يكـفــي فــي توجيه الطفــل التركيز على حــدود الملكية 

ذا حضــر الطفل من زيــارة بيت عمــه، ومعه  فقــط، فــاإ

تي: ن نوجهه باالآ لعبة خاصة بابن عمه يمكننا اأ

ليه.. لديك  هــذه اللعبــة ملٌك البن عمك، غًدا ُنرجعها اإ

هــذه  مــا  اأ منــك،  خذهــا  ياأ حــد  اأ الخاصــة، وال  لعابــك  اأ

لعاب فهي خاصة بابن عمك. االأ

ديــب  التاأ وبــدء  الملكيــة  مفهــوم  اســتقرار  3-مرحلــة 

والتقويم:

الفتــرة الزمنيــة للمرحلــة: مــن عمــر 7 ســنوات حتــى 

البلوغ

ذا تــم التدريــب الجيــد فــي المراحــل الســابقة يتضــح  اإ

مفهــوم الملكيــة، ويســتقر لــدى الطفل، بــدًءا من عمر 

دراك  سبع سنوات، ومع كبر الطفل وزيادة الوعي واالإ

علــى مثل )القناعة(  نقــوم بتربيــة الطفل على مفاهيم اأ

و)تهذيــب الشــهوات(، فالقناعــة كنــز ال يفنــى ونحرص 

نفــس  فــي  للغنــى(  الحقيقــي  )المفهــوم  غــرس  علــى 

ن الغنى غنى النفس كما علمنا رســولنا  الطفــل، وهــو اأ

الحبيب صلى هللا عليه وسلم في الحديث الشريف:

الغنــى غنــى  نمــا  اإ العــرض،  كـثــرة  عــن  الغنــى  "ليــس 

النفس" )رواه مسلم(

وكذلــك نبداأ فــي غرس مفاهيم جديــدة تخص الملكية 

في هذه المرحلة مثل:

يثار 1-االإ

2-الكرم والعطاء

3-التدبير والتوفير واالدخار

ــح  ن نوضــح لــه الفــرق بيــن االدخــار المحمــود والشُّ واأ

المذمــوم، ثــم ُيســَمح للطفل باالســتفادة من مدخراته 

رغبتــه  بذلــك  فيشــبع  ممتلــكات جديــدة،  شــراء  فــي 

ن يجعل  نه اأ الفطريــة فــي حب التملك؛ وذلك من شــاأ

خرين. لى ممتلكات االآ الطفل ال يتطلع اإ

ثيــم والتجريــم عنــد انتهــاك  4-مرحلــة  الحســاب والتاأ

خرين: ملكية االآ

الفترة الزمنية للمرحلة: ما بعد البلوغ

طفــال قبــل البلــوغ ال يســرقون بالمعنــى الحقيقــي  االأ

خالقــي لكلمــة الســرقة.. وال يمكــن تجريــم الطفل  واالأ

لديــه؛  واســتقراره  خالقــي  االأ المعيــار  نضــج  قبــل 

خالقــي الناضــج هو الذي يمكن الشــخص  فالمعيــار االأ

شــياء وتحديــد المواقف  مــن الحكــم الصحيــح علــى االأ

خالقي ال يكـتمل  الصحيحــة تجاههــا، وهذا المعيــار االأ

ال بعد البلوغ. اإ

ثيــم والتجريــم وتحميــل المســولية  وبالتالــي يبــداأ التاأ

الكاملة للشــخص في شــرعنا الحنيف بدًءا من البلوغ 

)مرحلــة التكليف الشــرعي( وهذا االلتــزام عند البلوغ 

توضيــح  فيهــا  تــم  التــي  الســابقة  الفتــرات  بعــد  تــي  ياأ

شــباع، وتحقيــق الرغبــات  المفاهيــم، والمبــادئ، واالإ

بالقدر المعقول، والتدريب العملي والنضج العقلي.

ن نســير عبــر كل مرحلــٍة مــن المراحل؛  هكــذا يجــب اأ

ن يتغير ســلوكنا  راح واســتراح، ويجــب اأ فمــن عــرف اأ

بتغيــر مرحلــة النمو والتطور التي يمر بها الطفل حتى 

طفالنا بشــكل ســوي، ســليم،  نقوم بواجبنا في رعاية اأ

ال. ناجح، فعَّ

حب التملك عند األطفال.. مراحل وتدابير

العدد 1571/ 14 رجب 1442 هـ / 25 شباط 2021 مالخميس



تحقيقات وحوارات الخميس14

دار السالم/ بغداد/ متابعة 

ن تقــع ضحيــة لعمليــة ســطو  قــد يحصــل يومــاً اأ

ن يحتــال عليــك احدهــم  مســلح او ســرقة، او اأ

ية طريقة شــيطانية، مســتغال فطرتك النقية،  باأ

ن تفاجاأ في مكان معزول بمن يســلب  ويمكــن اأ

سيارتك وكل ما تحمل من نقود، وربما يدبر لك 

مكيــدة تلقــي بــك خلــف القضبان، وانــت بريء 

منها براءة الذئب من دم ســيدنا يوسف، ولربما 

تصلك رســالة عبر الموبايل، متوقعًا انها كـتلك 

التــي تبعــث بهــا شــركات النقــال مــن رســائلها 

المزعجــة واذا بها تحمل رقم موبايل )يبشــرك( 

بالفــوز بجائــزة ماليــة لــم تشــترك فيهــا اصــال، 

شــخص  يواجهــك  الغامــرة  ســعادتك  ووســط 

خر يرفع المايك ويقول لك هذا  يحمل كاميرا واآ

احــد مقالــب الكاميرا الخفيــة، ال اريد ان ادخل 

القــارئ بمتاهــة، فيقينــًا عرفتمــوه، انــه اســمك 

ن تكون يومًا  الــذي يناديــك الجميع به، تصــور اأ

ما ضحية السمك، كيف؟ هذا ما سنتعرف عليه 

عبــر عــدد من القصــص التي تعــرض لها البعض 

مــن المســاكين الذيــن تشــابهت اســماؤهم مــع 

انــاس ال يعرفونهــم وقــد تفصل بينهم مســافات 

بعيدة.

السجن مصيرك

يقــول ســعد جاســم محمد محمــود "ان له ثالث 

قصــص مــع تشــابه االســماء، كل واحــدة منهــا 

تبدو اغرب من االخرى، بل اغرب من الخيال، 

االولــى اثنــاء ســجني لمــدة اثنــي عشــر عامــا فــي 

ســجون النظــام المباد باعتبــاري عضوا في احد 

نذاك جمعتني  االحزاب المعارضة"، ويضيف »اآ

عبــد  مطشــر  بالســم  يدعــى  بســجين  الزنزانــة 

خر باالنتمــاء الى احد تلك  الســادة، متهــم هو االآ

االحــزاب وقــد عرفني بانــه من اهالــي الصويرة، 

وقــد كان يعمل ســائق تاكســي، وفــي احد االيام 

القى امن النظام السابق القبض عليه واقتادوه 

الــى امن الصويرة{، واوضــح "هناك ادخلوه في 

واحدة من غرف التعذيب ليواجه شخصا معلقا 

له الضباط ان كان معه  بســقف الغرفة، وقد ســاأ

جابهم الرجل على الفور ال ليس  في التنظيم، فاأ

هو بل ان زميلي هو بالسم مطشر عبد الموظف 

في بريد الصويرة"، وتابع "عند ذلك ظن بالسم 

انه ســيخرج من الســجن لكن الجالوزة ارسلوه 

الى المحكمة ليتم ســجنه ظلما ال لذنب تســبب 

به سوى تشابه االسماء".

ادونيس يحرمه من زيارة لندن

علــي احمــد ســعيد مهنــدس يعمــل فــي مديريــة 

كهرباء المثنى يذكر في عام 2008 ابلغتنا ادارة 

المديريــة انــا ومجموعــة مــن زمالئــي بخبــر ســار 

وهو االســتعداد للســفر الى لندن لحضور احدى 

الــورش المقامــة فيهــا واضــاف "مــا ان جــاء يوم 

الســفر حتــى حلقت الطائرة باتجــاه االردن وقد 

ســلموا كل واحــد منا ظرفــا، وبعد فتح الظروف 

الفيــزا  ومعهــا  جوازاتهــم  زمالئــي  كل  وجــد 

باســتثنائي لمنعــي مــن الســفر"، وذكــر ســعيد" 

لم لما تعرضت له  بعدهــا عدت ادراجي وانــا متاأ

وبعــد شــهرين اتصلــت بــي موظفة من الســفارة 

لتخبرنــي بامكانيــة الســفر، كــون المنــع قد رفع 

عــن اســمي، اال ان االجــراءات االدارية حرمتني 

خــر وجبــة لهــذه الــدورة"،  مــن االلتحــاق مــع اآ

وبين "بينما كنت اتســاءل مع نفســي عن سبب 

منعــي، قمت بكـتابة اســمي علــى محرك البحث 

كـتشــف الســر وهو تشــابه اسمي مع  في غوغل الأ

اســم الشــاعر ادونيــس الــذي اصــدرت الحكومة 

البريطانية امرا بمنعه من دخول اراضيها".

قائمة التطوع

نعــم اســمك مــدرج فــي القائمة، مبــارك قبولك 

دقــق بقيــة  فــي ســلك الشــرطة، لكــن انتظــر الأ

الثالثــي  االســم  عجيــب  قائــاًل  وتمتــم  االســماء 

هــذا مكــرر مرتين في قوائــم المتقدمين، هذا ما 

يقوله احمد منصور حســين الــذي قدم للتطوع 

لته عن الحل  ن ســاأ ت، وبعد اأ في حماية المنشــاآ

قائــال  باالســم،  شــبيهي  موبايــل  رقــم  اعطانــي 

لــي لكــي ال نظلــم احــدا فــان عليــك االتصــال به 

ومراجعــة وزارة الداخلية مرجحا اجراء القرعة 

بيني وبينه ليفوز احدنا بهذه الدرجة الوظيفية، 

او  اللقــب  يحمــل  هنــاك  الحاســوب  لعــل  او 

االتفــاق  بيننــا علــى الدرجــة ولربمــا يتعاطفــون 

معنا، فيدرجون اسمينا في هذه الوجبة".

واوضــح حســين "بعــد ان اتصلــت بــه وســردت 

عليــه القصــة رد علــي وهو غير مصــدق لما اقول 

ظنــا منــه انــي امزح معــه واني اســخر منــه، فقد 

ن عليه تصديقي والســفر  حاولــت عبثــا افهامه باأ

الــى بغــداد، اال انــه رفــض ذلــك وبشــدة، وقــد 

ادى ذلــك الــى ضيــاع هــذه الفرصــة علينا نحن 

ن المركــز اصــر علــى ذهابنــا معــا، اال  االثنيــن، الأ

ان هــذا االمــر لــم يحصل بســبب تعنت شــبيهي 

باالسم".

مسافر وعيني مشدودة لدربكم

خضــر  يــاس  المطــرب  كلمــات  ليســت  هــذه 

فحســب، بــل هــي مشــاعر اســرة الحــاج طالــب 

علــي حســين )تاجــر( الــذي اعتادت اســرته على 

واخــرى  ونــة  اآ بيــن  الرحــال  يشــد  وهــو  حياتــه 

ســفرته  ان  اال  الســياحة،  او  التجــارة  لغــرض 

االخيــرة تختلف عن كل ســفراته الســابقة، فهو 

يقــول كنــت مدعــوا ومجموعة كبيــرة من رجال 

االعمال عبر دعوة خاصة وجهتها غرف التجارة 

عضائهــا للتوجــه الــى بيروت  فــي المحافظــات الأ

والمشاركة في مؤتمر غرف التجارة العربية".

مــن  ممنــوع  نــي  باأ المفتــش  "ابلغنــي  واضــاف 

هــذا  ن  بــاأ لــي  ذكــر  استفســاري  وبعــد  الســفر!، 

االســم لموظف في احدى الدوائر الحكومية في 

العاصمــة بغــداد وهــو متهــم بقضايا فســاد مالي 

وممنوع من الســفر"، وتابع "لم تفلح محاوالتي 

وبقيــة التجــار فــي تصحيــح هــذا االلتبــاس الذي 

ننــي تاجــر مــن  وقــع بحكــم تشــابه االســماء وباأ

الســماوة وان على الموظف ان يقارن بين اســم 

امــي وام هذا المطلــوب، لتتبين له حقيقة االمر 

فــكان رد مســؤول المطــار بانــه مصــدق لكل ما 

اقولــه ولكــن ليــس بيــده شــيء وهــو متعاطــف 

وليــس فــي جهــاز الحاســوب الــذي امامــه ســوى 

االســم الثالثــي واللقــب"، وذكــر حســين"لذلك 

حرمت من الســفر عائدا الى دياري، وقد قررت 

منــذ تلك اللحظة تغيير هوية االحوال المدنية، 

اضافة للقب االسرة".
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وزير الشباب يعلق على أحداث ملعب النجف: سيتم محاسبة المتسبب
دار السالم/ بغداد

كــد وزيــر الشــباب والرياضــة عدنــان درجــال،  اأ

بمــا  المتســبب  محاســبة  ســيتم  نــه  اأ الثالثــاء، 

حدث في ملعب النجف اليوم.

ملعــب  فــي  الكهربائــي  التيــار  انقطــاع  وادى 

النجــف  فريقــي  مبــاراة  توقــف  الــى  النجــف 

والديوانية عند الدقيقة الثالثة والثالثين ضمن 

مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

نــه "ســيتم  وقــال درجــال فــي اتصــال هاتفــي اإ

محاســبة المتسبب بما حدث من خلل بملعب 

النجــف وتم االتفاق مع محافظ وادارة النجف 

علــى منــح الملعب خط خاص اثنــاء المباريات 

نا بانقطاع الكهرباء". ولكن تفاجاأ

ن "جميــع المالعــب غيــر متوفــر بهــا  ضــاف اأ واأ

تســبب  مــا  وهــذا   )ups( الطاقــة  نظــام خــزن 

خر اعادة تشغيل االنارة الن الكهرباء عادت  بتاأ

نه وجه بـ"توفير هذه  بعد دقائق"، مشــيرًا الى اأ

االجهــزة مهمــا كانــت تكلفتها تفاديــًا لمثل هذا 

الخلل".

وتابــع "على الرغم من توجيهنا لالندية بتحمل 

تكاليــف الــگاز فقــط اثناء المباريــات ولكنها ما 

زالت تشكو من عدم توفر االموال".

الغاء بطولتي آسيا للشباب 
والناشئين بكرة اليد

دار السالم/ بغداد

اليــوم  اليــد،  ســيوي لكــرة  قــرر االتحــاد االآ

للشــباب  ســيا  اآ بطولتــي  لغــاء  اإ االثنيــن، 

مــن  كان  واللتيــن  اليــد  لكــرة  والناشــئين 

المقــرر اقامتهما في البحرين واوزبكســتان 

العــام  مــن  وحزيــران  ذار  اآ شــهري  خــالل 

لالتحــاد  مقتضــب  بيــان  وذكــر  الجــاري. 

لغاء جاء  ن " قــرار االإ العراقــي لكــرة اليد، اأ

لغــى االتحــاد الدولــي لكــرة اليــد  ن اأ بعــد اأ

بطولتي العالم للشــباب والناشئين بسبب 

علــى  وحفاظــًا  كورونــا  جائحــة  اســتمرار 

سالمة جميع الفرق".

وزير الرياضة الفرنسية لمبابي: ارجوك ال تذهب!
دار السالم/ وكاالت

لم يعد بقاء مهاجم نادي باريس سان 

جيرمــان، كيليــان مبابــي، في صفوف 

دارة  واالإ للجماهيــر  مطلبــا  ناديــه، 

فقــط، بــل رغبــة الحكومــة الفرنســية 

يضا. اأ

عالميــة عدة، الدولي  وربطــت تقارير اإ

س العالم 2018،  الفرنسي الفائز بكاأ

بالرحيــل عــن الفريــق الباريســي فــي 

لــى لاير  الصيــف المقبــل، واالنتقــال اإ

كبيــرا  اهتمامــا  يبــدي  الــذي  مدريــد 

بالتعاقد معه.

وارتفعــت فــرص رحيــل مبابــي، بعــد 

مام  خيــرة اأ لقــه فــي مبــاراة فريقه االأ تاأ

برشلونة، في ذهاب ثمن نهائي دوري 

هداف  وروبا، بتســجيله ثالثة اأ بطال اأ اأ

"هاتريــك"، قــاد بهــا فريقه الكـتســاح 

داره،  عقــر  فــي  الكـتالونــي  الفريــق 

بنتيجة 1-4.

تصنيف المنتخب العراقي في الئحة 

فيفا الشهرية للمنتخبات الوطنية
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دار السالم/ وكاالت

ن  ســباني، باأ فــاد تقريــر صحفــي اإ اأ

لاير  بيــن  متوقعــا  صدامــا  هنــاك 

ســبانية،  االإ والحكومــة  مدريــد 

النــادي  دارة  اإ ســلوك  بســبب 

يتعلــق  فيمــا  ســنوات   5 قبــل 

بمبلــغ  قــرض  علــى  بالحصــول 

مالــي كبير من الخارج.وبحســب 

ديبورتيفــو"  "مونــدو  صحيفــة 

تســريب  تــم  فقــد  ســبانية،  االإ

حد  وثيقــة اتفــاق لاير مدريــد مــع اأ

"جــزر  فــي  االســتثمار  صناديــق 

قــرض  علــى  للحصــول  كايمــان" 

فــي  يــورو  مليــون   200 بقيمــة 

الــذي  مــر  االأ وهــو   ،2016 عــام 

يعــرض النــادي للمعاقبــة بتهمــة 

وضــح  القانون.واأ علــى  االحتيــال 

ن صنــدوق اســتثماري  التقريــر، اأ

جــزر  مــن  لشــركـتين  مملــوك 

كايمــان قــدم قرًضــا بقيمــة 200 

مدريــد،  ل ريــال  يــورو  مليــون 

زمــة تكمــن فــي مخالفة  ولكــن االأ

ندية، والذي  سباني لالأ القانون االإ

ن الميرنجــي يتهــرب مــن  يعنــي اأ

حقيــة  اأ التقريــر،  كــد  الضرائب.واأ

ســبانية في الحصول  الحكومة االإ

مــن   %24 بنســبة  ضرائــب  علــى 

ي قــرض، لكــن لاير مدريد  قيمــة اأ

القانــون  علــى  للتحايــل  لجــاأ 

موال من جزر  والحصــول على االأ

كايمــان للتهــرب مــن الضرائــب، 

االحتيــال  لعقوبــة  يعرضــه  وهــو 

سبانية. على الحكومة االإ

وثيقة مسربة تهدد ريال مدريد 

بعقوبات حكومية قاسية

دار السالم/ متابعة

فيفــا  القــدم  لكــرة  الدولــي  االتحــاد  اصــدر 

بالمنتخبــات  الخــاص  الشــهري  تصنيفــه   ،

الوطنية .

حافــظ  فقــد  الجديــد  التصنيــف  ووفــق 

 69 المركــز  علــى  العراقــي  المنتخــب 

عالميــا والســابع علــى مســتوى المنتخبــات 

االســيوية بعــد كل مــن منتخبــات اليابــان 

وايــران وكوريــا الجنوبيــة واســتراليا وقطــر 

والســعودية، فيمــا لــم يطــراأ اي تغيير على 

المراكــز االولى في الئحة االتحاد الدولي اذ 

حافظ منتخب بلجيكا على صدارة الترتيب 

بالتصنيف االول وحل منتخب فرنسا ثانيا 

والبرازيــل ثالثــا وانكلتــرا رابعــا والبرتغال 

خامســا.اما على المســتوى العربي فقد حل 

منتخــب تونــس اوال بالتصنيــف 26 ، فيمــا 

جــاء منتخــب الجزائــر ثانيــا بالتصنيف 31 

ثم المغرب ثالثا في المركز 33.
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أخيرا.. نهاية اللغز الكبير للوحة الشهيرة "الصرخة"
شعة تحت الحمراء،  بعد فحص التصوير الحراري باالأ

مــس االثنين  خلــص المتحــف الوطنــي النرويجــي يوم اأ

دفــارد مونــش، هــو كاتــب  ن الرســام اإ لــى اأ 22 فبرايــر اإ

ال لرجل مجنون رســمها" على قماش  عبارة "ال يمكن اإ

لوحته، في عام 1893.

وبالقلــم  النرويجيــة  باللغــة  المكـتوبــة  العبــارة  هــذه 

على اللوحة القماشــية  الرصــاص فــي الزاوية اليســرى اأ

ا للقلــق الوجــودي، كانــت 
ً

الشــهيرة، التــي تعتبــر رمــز

محــط عــدة تخمينــات حــول هويــة مؤلفهــا منــذ فتــرة 

نهــا  ن هــي اأ طويلــة. وكانــت النظريــة الســائدة حتــى االآ

خطــت بقلــم زائر غاضــب من هذا العمــل الذي يصور 

شخصية شبحية ذات وجه شاحب تصرخ تحت سماء 

متموجــة حمراء ويختــرق صداها قلب الطبيعة وموج 

بحر غاضب.

المدرســة  مــن  نرويجــي  فنــان  هــو  مونــش  دفــارد  اإ

التعبيريــة، ولــد عــام 1863، وتوفــي عــام 1944، وله 

عمــال الفنيــة التــي تعبــر عــن حــاالت  الكـثيــر مــن االأ

لم  نه كان مسكوًنا بشعور االأ نفسية معقدة، خصوصا اأ

الــذي يغذيــه المــوت المفاجئ لمقربيه، وال ســيما وفاة 

والدته وشــقيقته يوهان صوفي بمرض الســل، في عام 

.1908

مــراض مختلفة،  وعانــى مونــك بــدروه فــي شــبابه مــن اأ

رق،  رجحــت بيــن الروماتيزم واالنفعال الشــديد واالأ تاأ

والســواد  االكـتــائب  لــى  اإ يميــل  شــخصا  جعلــه  ممــا 

ن الموت يالحقه  نه كان لديه شــعور دائم باأ خصوصا اأ

في كل مكان وزمان كشبح رصده في معظم لوحاته.

طلقهــا على لوحاتــه تعكس هذه  ســماء التــي اأ ولعــل االأ

حاســيس المطبوعة بالخوف والحزن، مثل "موكب  االأ

س"، "قصة الموت" وغيرها. بة"، "ياأ الدفن"، "كاآ

أمريكي يدفع 400 ألف دوالر 

لنقل منزله من حي آلخر 

شركة تويتر تحذف مئات 
الحسابات المرتبطة بثالث دول

لف دوالر  مريكــي، تيم بــراون، دفــع 400 اأ قــرر المواطــن االأ

نــه  خــر قريــب، الأ لــى حــي اآ جــل نقــل منزلــه مــن حــي اإ مــن اأ

تاريخي ويعود للعصر البريطاني الفيكـتوري.

والمنــزل مــن طابقيــن، ويحــوي ســت غــرف للنــوم، ويعمل 

مالكه سمســارا في ســان فرانسيســكو في الواليات المتحدة 

الموافقــات  مــن  كـثيــر  مريكيــة، واضطــر للحصــول علــى  االأ

والتصاريــح قبــل نقــل المنزل. وتــم تحميل المنــزل بطريقة 

خاصــة تســتخدمها شــركات النقــل فــي الحــاالت المشــابهة، 

وشارك في النقل عربة مخصصة تسير ببطء شديد.

زالة  شــجار، واإ غصان االأ لــى قص بعض اأ واضطرت الشــركة اإ

لى  جل الوصول اإ ماكن، مــن اأ الفتــات الشــوارع في بعض االأ

المكان الجديد الذي يبعد عدة شوارع.

علنــت شــركة تويتــر، حذفهــا 373 حســابا مرتبطــا  اأ

خالفــت  بعدمــا  وذلــك  يــران،  واإ رمينيــا  واأ بروســيا 

سياساتها.

نهــا حذفــت 238 حســابا يجــري  ضافــت الشــركة اأ واأ

مختلفــة  انتهــاكات  بســبب  يــران  اإ مــن  دارتهــا  اإ

لسياساتها.

نها حذفت 100 حساب مرتبط بروسيا  وقالت تويتر اإ

بسبب تضخيم الروايات التي تقّوض الثقة في حلف 

المتحــدة  الواليــات  واســتهداف  طلســي،  االأ شــمال 

وروبي، وفق ما ذكرت "رويترز". واالتحاد االأ


