
مجددًا... الصواريخ تطال قاعدة عين األسد

دار السالم/ بغداد 
الــذي  الصاروخــي  القصــف  تفاصيــل  الدولــي،  التحالــف  كشــف 

سد الجوية في محافظة االنبار. تعرضت له قاعدة عين االأ

وقــال التحالــف فــي بيان صحفــي ان 10 صواريخ اســتهدفت قاعدة 

سد الجوية، تستضيف قوات التحالف،  عسكرية عراقية، قاعدة االأ

فــي 3 مــارس 2021 فــي حوالــي الســاعة 7:20 صباحــا )بتوقيــت 

العراق( واضاف البيان ان العراقية SF تقود االســتجابة والتحقيق 

وسيتم االفراج عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.

منــي، بيانا بشــان اســتهداف القاعدة  كمــا اصــدرت خليــة اإلعــام االأ

ســد  جــاء فيــه: 10 صواريــخ نــوع كــراد ســقطت علــى قاعــدة عين االأ

القــوات  ان  مضيفــًا  تذكــر،  دون خســائر   ، اليــوم  الجويــة صبــاح 

منية عثرت على منصة إطاق هذه الصواريخ. االأ

من االقليم

04

حــادث مــروري يــودي بحيــاة شــخصين 

في رابرين

تحقيقات وحوارات 
الســجائر.. ســموٌم ُتشــترى ونقــوٌد 

ُتحرق

مالعب
غريــب  المصــري  علــى  يــرد  كلــوب 

بشأن ضم صالح للمنتخب األولمبي

االخيرة
لمخالفتهمــا  بــاألردن  وزيريــن  اســتقالة 

قوانين التجمع في ظل كورونا
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االفتتاحية

كتبها: المحرر السياسي
تعديل قانون االنتخابات والجهد المطلوب

همية، وهي  حداث اليومية قضية بالغة االأ تنسى في زحمة االأ
تعديل قانون االنتخابات.

فبــدون شــك، ال يمكــن الحديــث عــن االنتخابــات المبكــرة 
ســاس وطنــي وســليم يعالــج  اأ سيســها علــى  تاأ ونجاحهــا دون 
مغايــر  واقــع  إلــى  بنــا  تنتهــي  ويجعلهــا  الســابقة،  المشــاكل 

الجميع يطمح إليه.
زماتــه، ليســت مهمــة فرديــة،  ان انقــاذ العــراق، ومعالجــة اأ
بقدر ما هي مهمة وطنية جامعة لكافة الفعاليات السياسية، 

والمجتمعية، وكل بحسب موقعه.
طــراف ان تبادر وتبذل جهدها  وبالتالــي، ال بــد لكافــة هذه االأ
من اجل انجاز قانون انتخابات مهني يلبي الطموح، ويمنح 

بناء شعبنا التفاؤل لما نحن مقبلين عليه. اأ
ال نقــف كـثيــرًا هنــا عنــد موعــد اجــراء االنتخابــات، مــع اننــا 
نــدرك انهــا كلمــا كانــت في وقت مبكر، كلمــا كان فيها التزام 
الموعــد  ولكــن  العراقييــن،  لمطالــب  واســتجابة  حقيقــي 
لتحقيــق  إال وســيلة  هــي  مــا  واالنتخابــات  يكـفــي،  لوحــده ال 

التغيير واالصاح وليست غاية بحد ذاتها، وإال فالكـثير من 
زمة، وتغلغل  التجارب االنتخابية الســابقة رســخت لحالة االأ
الفساد، وبقاء الحال على ما هو عليه، في وقته كانت عنوانًا 

وعاجًا وطريقًا لإلصاح.
البطاقــة  اعتمــاد  كيــد  وتاأ االنتخابــات،  قانــون  تعديــل  ان 
ولى  البايومتريــة حصــرًا وســيلة لانتخابــات، هــي الخطــوة االأ

المنتظرة، وهي معيار نجاح االنتخابات ونزاهتها.. 
فليبادر الجميع إلنجاز ذلك.
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دار السالم/ بغداد

عــن  نســان،  الإ حقــوق  مفوضيــة  كشــفت 

مواجهــة  قانــون  مســودة  تخــص  مالحظــات 

جائحة كورونا.

نــه فــي  وقالــت المفوضيــة فــي بيــان صحفــي، اإ

الوقــت الذي ترحــب المفوضية العليا لحقوق 

مســودة  عــداد  باإ الحكومــة  بمبــادرة  النســان 

قانــون مواجهــة جائحــة كورونــا واحالتــه الــى 

البرلمان للتشريع، ال انها تسجل مالحظاتها.

ن مشــروع القانــون يتعــارض مــع  ضافــت اأ واأ

مــن  تهربــا  ويؤشــر  النســان  حقــوق  مبــادئ 

المسؤولية القانونية، وهو ما يتنافى مع معيار 

نصــاف وفقا للعهــد الدولي الخاص  اساســي لالأ

بالحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة والثقافية 

ال وهو )المساءلة الخاصة بالحق في الصحة( 

بغية التماس سبل انتصاف فعالة.

نهــا تؤشــر فــي نفــس  ولفتــت المفوضيــة الــى اأ

الوقــت انتهــاك الحكومــة للحــق فــي الصحــة 

خــر اســتجابتها وغمــوض اجراءاتهــا  بســبب تاأ

لمواجهــة  الوقائيــة  المســتلزمات  توفيــر  فــي 

جائحــة كورونا وفي مقدمتهــا )اللقاحات( على 

الرغــم من وعودها المتكررة، مشــددة بالقول 

اخذيــن بنظــر العتبــار ان حمــالت التطعيــم 

انطلقــت فــي الكـثيــر مــن دول العالــم وعموم 

الدول المجاورة وهو ما قد يتسبب في خسائر 

مستمرة في الرواح اكـثر.

حقوق اإلنسان تكشف عن مالحظات تخص مسودة قانون مواجهة كورونا

الداخلية تعلن اعتقال عصابة تبتز 

أصحاب سيارات الحمل في نينوى
دار السالم/ نينوى

تبتــز  عصابــة  اعتقــال  عــن  الداخليــة،  وزارة  علنــت  اأ

صحاب سيارات الحمل في نينوى. اأ

نــه وفقــًا لمعلومــات  وقالــت الــوزارة فــي بيــان صحفــي اإ

دقيقــة، تمكنــت مفــارز الشــؤون الداخليــة فــي نينــوى 

مــن القــاء القبــض علــى عصابــة مكونــة مــن ٨ متهمين، 

يقومــون بابتــزاز اصحــاب عجــالت الحمــل لقــاء مبالــغ 

الــى  الســيطرات  عبــر  بالدخــول  لهــم  والســماح  ماليــة 

صولية. المحافظة وبعد استحصال الموافقات الأ

ن هــذه العمليــة جــاءت بعــد تشــكيل فريــق  ضافــت اأ واأ

عمــل مــن ضبــاط ومنتســبي الشــؤون الداخليــة ونصب 

كميــن لهــم والقبــض عليهــم وبالجــرم المشــهود دونــت 

خذ مبالغ مالية من ســائقي  قوالهم واعترفوا بقيامهم باأ اأ

الــى  الســيطرات  عبــر  دخولهــم  لقــاء  الحمــل  عجــالت 

المحافظة.

الصحة العراقية توضح بشأن 

فاعلية وأمان لقاح كورونا
دار السالم/ بغداد

ن  اأ والبيئــة،  الصحــة  وزارة  كــدت  اأ

منة بصــورة عامة؛ كونها  اللقاحــات اآ

علميــة  تجــارب  خــالل  مــن  تصنــع 

بعدة مراحل. 

وقالــت الــوزارة فــي بيــان صحفــي، 

عامــة،  بصــورة  منــة  اآ اللقاحــات  ن  اإ

عــراض  الأ بعــض  تفــوق  وفائدتهــا 

حيــث  عليهــا،  المترتبــة  الجانبيــة 

يتــم تصنيــع اللقاحــات مــن خــالل 

عمــل التجــارب العلميــة والتــي تمــر 

كد من  بعــدة مراحل يتم خاللها التاأ

مونيتهــا فــي المراحــل الولــى من  ماأ

التجارب.

يضــا  اأ يتــم  كمــا  الــوزارة،  ضافــت  واأ

متلقــي  لــدى  فاعليتهــا  مــن  كــد  التاأ

صابــة  الإ مــن  للحمايــة  التلقيــح 

بعدوى المرض المستهدف به.

السفارة األلمانية في بغداد: ندعم أجندة اإلصالح 
االقتصادي الطموحة للحكومة العراقية

دار السالم/ بغداد
عــن  بغــداد،  فــي  لمانيــة  الأ الســفارة  علنــت  اأ
صالح القتصــادي الطموحة  جندة الإ دعمهــا اأ
هبة  للحكومــة العراقيــة، مؤكــدة وقوفها علــى اأ

الستعداد لتكـثيف الدعم وتعميقه. 
وذكرت الســفارة في بيان صحفي، ان الرؤساء 
وروبــي عقدوا  لمانيــا والتحــاد الأ المشــتركين اأ
اجتماعا لمديري مجموعة التصال القتصادية 

العراقية.
ننا  صدقــاء للعراق، فاإ واضــاف البيان بصفتنا اأ

صــالح القتصــادي الطموحة  جنــدة الإ ندعــم اأ
هبة الستعداد  للحكومة العراقية ونقف على اأ

لتكـثيف دعمنا وتعميقه.
ســه بالشــراكة  واضــاف البيان ان الجتماع تراأ
الدولــي  والبنــك  عــالوي  علــي  الماليــة  وزيــر 
بمشــاركة ممثليــن مــن دول مجموعــة الســبع 
وصنــدوق النقــد الدولــي الذيــن تعهــدوا بدعــم 
صــالح القتصــادي  تنفيــذ الورقــة البيضــاء لالإ

التي اعتمدتها الحكومة العراقية.



3شــؤون عراقية
العدد 1572/ 21 رجب 1442هـ / 4 آذار 2021 م الخميس

التعليم العالي: جامعاتنا العراقية 
ضمن التصنيفات العالمية

دار السالم/ بغداد/ متابعة

ن  كــد وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمي نبيــل كاظم عبــد الصاحب اأ اأ

مــا  ن  العالميــة، واأ التصنيفــات  فــي مختلــف  العراقيــة دخلــت  جامعاتنــا 

شــيع مؤخــرًا بخصوص خروجها عن تلــك التصنيفات مناٍف للحقيقة كون  اأ

التصــور المتــداول مؤخــرا يتعلق بمؤشــر المعرفة الذي صدر عن مؤسســة 

مم المتحــدة النمائي  ل مكـتــوم بالتعــاون مع برنامــج الأ محمــد بــن راشــد اآ

علن  حصائيــة تتعلق بالتنمية فــي قطاعات مختلفــة، وبينما اأ وهــو بيانــات اإ

جل النظر بطعن  انتظــار الــوزارة اكـتمال نصاب المحكمة التحاديــة من اأ

ســس تعــادل الشــهادة والدرجــات العلميــة العربيــة  الــوزارة فــي قانــون )اأ

ســيس )مجلــس  قــره البرلمــان، كشــف عــن مقتــرح لتاأ جنبيــة( الــذي اأ والأ

لــى رئيس مجلــس الــوزراء ويكون دور  التربيــة والتعليــم العالــي( ســيقدم اإ

شراف عليها. المجلس رسم سياسة التربية والتعليم في البالد والإ

لف  كـثر من 311 اأ نه تم قبول اأ وقــال عبــد الصاحــب، في حديث اعالمي، اإ

مين مقاعد للطلبة  طالــب في جامعاتنــا ومعاهدنا هذا العام، وتمكنا من تاأ

عدادية في الجامعات علــى الرغم من الظروف  الخريجيــن مــن المرحلــة الإ

ساســية للعــام الحالي  ن خطــة القبول الأ والتحديــات التــي نواجههــا، كمــا اأ

كانــت تقتضــي اســتيعاب 5500 طالــب فــي كليــات المجموعــة الطبيــة، 

لف طالب في هذه المجموعة. كـثر من 20 اأ ولكننا وصلنا الى قبول اأ

ن وزارة التربية مســؤولة  لى اأ شــار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اإ واأ

ننا  عن نحو 10 ماليين طالب، وهي مسؤولية كبيرة، وبقدر رؤيتنا، نعتقد اأ

قرارنا بصعوبة الظروف  لى تطوير مناهجنا وطرق التدريس، رغم اإ بحاجة اإ

التي يواجهها البلد والعملية التعليمية والتربوية بشكل خاص.

جنبية  سس تعادل الشهادة والدرجات العلمية العربية والأ ن قانون اأ وبشاأ

ن الوزارة  كد عبــد الصاحــب اأ قــره البرلمــان نهايــة العام الماضــي، اأ الــذي اأ

قدمــت لئحــة طعــن بالقانون المذكــور لدى المحكمــة التحادية، ونترقب 

ن لئحــة الطعــن  ن تنظــر المحكمــة فيــه بعــد اكـتمــال نصابهــا، مبينــًا اأ اأ

ننا طالبنا مجلــس النواب بمراجعة  تضمنــت جميــع المــواد القانونية، كما اأ

هــذا القانــون، محــذرًا مــن خطــورة فقــرة فــي مــواد القانــون المذكــور تتيح 

مر حق حصــري لوزارة  ن هــذا الأ لقــاب العلميــة، وبيــن اأ للــوزارات منــح الأ

التعليــم العالــي، وتطبيــق هــذه الفقــرة يؤثــر فــي ســمعة الشــهادة واللقــب 

العلمــي داخــل العراق وخارجــه، فضاًل عن الجنبة الماليــة التي تتولد من 

هذه القضية.

ســيس مجلــس  عبــد الصاحــب تحــدث فــي وقــت ســابق، عــن مشــروع لتاأ

علــى للتعليــم الجامعــي، وبخصوص هذه الفكرة، قــال: كانت هناك فكرة  اأ

نــا نضــع  العالــي(، وبداأ التربيــة والتعليــم  لــى )مجلــس  اإ الــوزارة  لتحويــل 

خطوات قانون لهذا المشروع في الدائرة القانونية بالوزارة، وتشكيلة هذا 

ســه رئيس مجلس الوزراء ويضم  المجلس ســتكون على مســتوى كبير، يتراأ

وزيــري التربيــة والتعليــم وكذلك بعــض النقابات والقطاعــات والجامعات 

ن هذا المجلس سيختص برسم سياسات التربية  الكبيرة والمؤثرة، مبينًا اأ

عطــاء الســتقاللية للجامعات في اتخــاذ خطواتها وقبولتها  والتعليــم مــع اإ

نه ســيقدم  مور في مناهجها ووضع النظام الدراســي، معلنًا اأ والكـثير من الأ

لى رئيس مجلس الوزراء. ن فكرة هذا المجلس اإ تقريرًا بشاأ

ن ســوق العمــل تحتاج الــى عملية تنميــة في جميع  وبيــن عبــد الصاحــب اأ

القطاعات، ودخول الجامعات في قطاع التنمية ضروري لكل المؤسسات 

والــوزارات، كــون مخرجات الجامعات هي مدخالت لــكل وزارات الدولة، 

نــه لــو كانــت هنــاك موازنة بيــن المخرجات وســوق العمل لم  لــى اأ مشــيرًا اإ

نــه يجــب تغييــر سياســة التخطيــط والبرامــج  تكــن هنــاك بطالــة، ونــرى اأ

الجديدة لتنمية القطاع الحكومي والقطاع المشترك، حتى يبداأ استيعاب 

هذه المخرجات.

ي اســتحداث لــدى وزارة التعليــم العالــي، يجــب  نــه فــي حالــة اأ ضــاف، اأ واأ

فــي  الموافقــة، خاصــة  تعطــي  مــن  وهــي  التخطيــط،  وزارة  الــى  الذهــاب 

ولية فهناك خطة مســبقة بين وزارتي  مــا الدراســات الأ الدراســات العليــا، اأ

التخطيــط والتعليــم العالــي، ولكــن تمــت زيــادة الطاقــة الســتيعابية فــي 

ن عملية التنسيق  الجامعات هذا العام بسبب مخرجات التربية، موضحًا اأ

والتخطيــط ضــرورة مهمــة لبلــورة التكامــل مــع الجهــات القطاعيــة فــي مــا 

لــى كـثير من التعــاون لوضع  يتعلــق بســوق العمــل، ونحــن نحتاج اليــوم اإ

ن مخرجات سوق العمل. مور باتجاهها الصحيح بشاأ الأ

مالك  هلية على اأ ن تعامــل الوزارة مع ما يشــاع من تجاوز جامعــات اأ وبشــاأ

ن الجامعــات الهليــة تنقســم  وضــح عبــد الصاحــب اأ راضــي، اأ و الأ الدولــة اأ

يجار  ول يدخل ضمن باب الستثمار في ضوء قانون بيع واإ على نوعين: الأ

و  طار تحت عنوان مســاطحة اأ خذ الجامعة هذا الإ مــالك الدولــة، بحيث تاأ اأ

و يكــون الملــك صرفــا للجهــة مالكــة الجامعة، وهنــاك نوع من  اســتثمار، اأ

هليــة يؤســس بالتفــاق مــع الجامعــات الحكوميــة علــى وفــق  الجامعــات الأ

ي جامعة تتجــاوز قانونيًا على  صولهــا القانونيــة، ونحن ل نســمح بوجــود اأ اأ

ن  ن التعليــم اللكـتروني، قــال الوزير: اإ و العامــة. وبشــاأ راضــي الخاصــة اأ الأ

العالم بعد وقوع جائحة كورونا غّير كل سياساته، على جميع المستويات 

ن المؤشــر  ســواء القتصاديــة منهــا او الجتماعيــة وبالنســبة للتعليــم، فــاإ

ســاس، وعلى وفق  ن التعليم اللكـتروني ســيكون هو الأ المســتقبلي يؤكد اأ

ن العام 2035 سيشــهد انحســار  كـثير من الدراســات الدولية المختصة، فاإ

لكـتروني. التعليم التقليدي والعتماد على التعليم الإ

ننــا نرقــب متغيــرات الظــرف الصحــي بحيث مضينا فــي الفصل  ضــاف، اأ واأ

ول من العام الدراســي 2021/2020 في الدراســات العليا تحت مظلة  الأ

وليــة فاعتمدنا برنامج  مــا في الدراســات الأ التعليــم الحضــوري وهــو مهم، اأ

لكـترونــي يبقــى حاضــرا كونــه يحمــل  التعليــم المدمــج ولكــن التعليــم الإ

خاصيــة ضغــط الجهود واختــزال الزمان والمكان ما يوفــر فرصة لمعالجة 

الحالت الصعبة مثل تحديات الجائحة العالمية.
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حادث مروري يودي بحياة شخصين في رابرين
دار السالم/ اربيل

اعلنــت مديريــة مــرور ادارة رابريــن باقليــم كوردســتان، عن 

مصرع شــخصين بســبب حادث مــروري على طريق رئيســي 

في مدينة رابرين.

ن الحادث وقع جراء تصادم على  وجــاء فــي بيان للمديريــة، اأ

الطريــق بيــن كردجــان / قمتــران بيــن ســيارتين احداهمــا 

ســيارة حمل من نوع مرســيدس واخرى من نوع "بيك اب" 

نيســان، مشــيرا الــى ان التصــادم اســفر عــن مصــرع ســائق 

"البيك اب" والراكب الذي كان بصحبته.

واشــار البيــان الــى ان ســبب التصــادم يعــود لعــدم اللتــزام 

بالقانون وتعليمات المرور.

أعمال تشكيلية عالمية على 
أرض السليمانية

دار السالم/ السليمانية 

قليم كوردســتان،  افتتــح فــي محافظة الســليمانية باإ

معــرض تشــكيلي ضــم لوحــات ومنحوتــات عراقيــة 

خرى لتشكيليين عالميين كبار. واأ

التشــكيلية  للفنــون  الــوان"  وافتتــح مركــز "ســبعة 

وبالتعــاون مــع متحف صالح حيثاني، المعرض في 

قاعــة المعــرض الوطنــي بمدينــة الســليمانية، وضم 

الــى  العراقــي  التشــكيلي  الفــن  لــرواد  فنيــة  اعمــال 

جانــب اعمــال عالميــة لفنانيــن كبــار مثل بيكاســو، 

وغوغان، وشاكال، ودالي.

يذكــر ان متحــف صــالح حيثانــي فــي كربــالء يضــم 

اكـثــر مــن 4000 عمــل فنــي مــن مختلــف المدارس 

وشــاغال،  لبيكاســو،  ثمينــة  ومقتنيــات  العالميــة 

مهمــة  اخــرى  اعمــال  لــى  اإ ضافــة  اإ وميــرو،  ودالــي، 

لفنانين عراقيين.

خالل 48 ساعة .. آسايش السليمانية 
تطيح بثالث عصابات تتاجر بالمخدارات 

بين أفرادها نساء
دار السالم/ السليمانية

ســايش في محافظة الســليمانية  علنــت مديرية الآ اأ

عن تفكيك ثالث عصابات تتاجر بالمواد المخدرة 

ســفه  خــالل يوميــن، معبــرًا فــي الوقــت ذاته عن اأ

فراد تلك العصابات نساء. ن بين اأ لأ

وقــال مديــر قســم مكافحــة المــواد المخــدرة فــي 

ســايش الســليمانية العميــد بشــتوان بهــاء الديــن  اآ

ن "قواتهــم فــي الســليمانية،  فــي مؤتمــر صحفــي، اإ

لقاء القبض على  خرى تمكنــت من اإ
أ
وفــي مناطق ا

23 شــخصا بتهمــة التعاطــي والمتاجــرة بالمــواد 

لت  واآ المالبــس  عــن طريــق  المخــدرة وتوزيعهــا 

موســيقية ومناضد طعام وعلب السجائر"، مشيرا 

ســف ثــالث  ن 20 متهمــا مــن الرجــال، ولالأ لــى اأ اإ

المتهميــن  هــؤلء  ن  اأ ضــاف  واأ بينهــم.  مــن  نســاء 

كانــوا يرومون تهريب المواد المخدرة من البلدان 

لى الخارج. قليم ومنه اإ المجاورة وعبر الإ

أربيل.. اعتقال أربعة شبان بتهمة خطف فتاة
ربيل دار السالم/ اأ

ة والســرة في اربيــل، اعتقال اربعة  اعلــن مكـتــب مكافحــة العنف ضد المراأ
شبان بتهمة خطف فتاة.

المنــارة  ( زار مكـتــب  اأ باســم )ش  للمكـتــب، ان "شــخصا  بيــان  فــي  وجــاء 
.) لمكافحة العنف وسجل دعوى بفقدان ابنته اليافعة المدعوة )ن ش اأ

ن قاضي التحقيق قرر ان تتم المتابعة للعثور على الفتاة  واشــار البيان الى اأ
سرة. وفقا للمادة 7 من قانون الأ

نه بعد مدة من المتابعة وجمع المعلومات عن مكان اخفاء  واضاف البيان اأ
ذار  الشابة اليافعة، تم التوصل لنتائج بهذا الصدد، مبينا انه في الول من اآ
مس( وفي الساعة الواحدة ليال تمكنت احدى مفارز السايش من  الجاري )اأ
اعتقال عصابة متكونة من اربعة افراد قاموا باخفاء الفتاة في احد البيوت.
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المدير العام لهيئة السدود والخزانات : جاهزون 

ة او سيول الستقبال اي موجات فيضانيَّ
دار السالم/ بغداد/ متابعة

يتمتــع بلدنــا بثــروة مائيــة كبيــرة، ويعــد واحــدًا مــن اغنــى 

دول العالــم مــن ناحيــة هــذه الثــروة عبــر التاريــخ، واكــدت 

الستكشــافات وجــود نظــم ري متطــورة فيــه، وهــو ســهل 

والفــرات(  )دجلــة  همــا  عظيمــان  نهــران  وفيــه  رســوبي 

وروافدهمــا، اضافة الــى التجمعات المائيــة والمياه الجوفية 

والبحيــرات، وكان قــد حقــق المــن المائي بفضل مشــاريعه 

الروائيــة وســدوده الضخمة والعديــدة، وكانت لنا زيارة الى 

الهيئــة العامــة للســدود والخزانــات التــي تؤمــن لنــا الخزيــن 

المائي. 

فراغ خزني

و تحــدث المديــر العــام لهيئة الســدود والخزانــات المهندس 

كاظــم ســهر جابــر، اذ قــال: تبقــى الســدود جاهــزة فــي نهاية 

موســم الصيــف للتهيئــة لاليــرادات القادمــة، وســدودنا هي: 

)الموصل، دوكان، دربندخان، العظيم، حمرين، حديثة(

وبيــن: لدينــا نهــران همــا دجلة والفــرات، ففي دجلة خمســة 

روافــد، وعمود دجلة فيه ســد الموصل وهــو الفرع الرئيس، 

ونهــر الــزاب العلــى غيــر مبــوب والــزاب الســفل عليــه ســد 

دوكان ونهــر ديالــى عليــه ســد حمريــن ودربندخــان، ونهــر 

العظيــم عليــه ســد العظيــم، وعمــود نهــر الفــرات عليــه ســد 

حديثــة وهــذه هــي الســدود الكبيــرة، ولدينــا اخــرى صغيــرة 

مثل خاصة جاي وســد دهوك، وخزنها محدود وفي كل ســد 

هناك خزان لخزن مياه الفيضانات.

وعن تكـتل السدود في المنطقة الشمالية وعدم وجودها في 

الجنــوب اوضــح ان الســبب هو عدم وجــود تضاريس ارضية 

ن يكون لدينا جبل وفيه  تســاعد في انشــاء السدود، فيجب اأ

مضيــق وامامــه خزان، وان الفرق بين الســد والســدة هو ان 

فــي كل ســد خزانًا، والســدة هــي ناظم للتحكــم بالماء، وعن 

جاهزيــة مواردنــا المائيــة فــي تلبية الحاجــة الفعلية،  اوضح 

ان المــوارد المائيــة جاهــزة بنســبة اكـثــر مــن 100 % واذا 

هاًل وسهاًل بها، ونحن جاهزون  جاءتنا ســيول وفيضانات، فاأ

لها، ولدينا فراغ خزني يكـفي لخزن اية موجة قادمة.

النفوس والماء

ن موجــة المطــار لهذا العام لم تكــن كبيرة وتم  واكــد ســهر اأ

خزنهــا لوجــود الفــراغ لدينــا، واضيفــت الــى الخزيــن وتــم 

منطقــة  فــي  المطــار  ميــاه  وان  كامــل،  بشــكل  اســتثمارها 

الســدود تخزن فيها وفي المناطق الخرى تذهب الى شــبكة 

توزيع المطار ثم الى النهار.

الزيــادة  ن  اأ بيــن  الجــوار  دول  مــع  المائــي  الموقــف  وعــن 

الســكانية لدينــا خــالل نصــف قرن كانــت كبيرة، فقــد كنا ٨ 

ماليين نســمة والن 40 مليون نسمة، وكذلك دول الجوار، 

فالزيادة في ســوريا بالدرجة الولى وبعدها ايران ثم العراق 

وتركيــا، وعــدد النفــوس فــي حــوض النهريــن تجــاوز 400 % 

اي تضاعفــت اربعــة اضعــاف والزيــادة لدينــا 500 %، لذلك 

مصــادر الميــاه في هــذه البلدان قلــت، فالكـثير مــن العيون 

والينابيــع طمرهــا الزحــف الســكاني والتغيــر المناخــي اثــر 

الــذي  ن نتقاســم الضــرر، لكــن  لــذا علينــا كــدول اأ كذلــك، 

، وفي زيارتنا  يحــدث ان دول الجــوار تماطــل فــي هذا المبــداأ

الخيرة لتركيا، كان موقفنا نوعًا ما بداأ يتحسن لوجود دعم 

والخطوات المقبلة تبشر بالخير.

السد والسدة

مؤكدًا ان الحروب التي خاضها العراق جعلته يخسر الكـثير 

مــن ايراداتــه المائيــة، ودول الجوار اســتثمرت ذلك ونفذت 

كل مشــاريعها الخاصــة بالميــاه مــا اثــر فــي الزراعــة، اذ ان 

العراق في خمســينيات القــرن الماضي، كان يصدر الحبوب 

والمواشي لدول العالم.

ن السد يكون على  ن الفرق بين الســد والســدة هو اأ واوضح اأ

عمــود النهــر ويخــزن الماء مثل ســد الموصل ويكــون خزينه 

مليــارات المتــار المكعبــة، امــا الســدة فتكــون علــى النهــر، 

لترفــع المنســوب حتــى تكــون التفرعــات في مقدمة الســدة، 

خذ المياه وغرضها اروائي والسد غرضه خزني. لتاأ

حصاد المياه

وتحــدث معــاون المدير العام للهيئــة المهندس عباس كاظم 

عريبي عن السدود الصغيرة فقال: السدود الصغيرة مقسمة 

لعــدة اقســام، واهمهــا فــي الصحــراء الغربيــة وهــي مــن اهم 

الســدود الناجحــة عالميــًا، لكونهــا تقــع فــي الوديان وتســمى 

ســدود حصــاد المياه، وفوائدهــا اثناء الموجــات الفيضانية،  

وبالمكان خزن المياه فيها والستفادة لحقا منها في مواسم 

الجفــاف، كمــا لدينــا ســدود اخــرى فــي المناطــق الشــمالية 

وهــي ناجحــة جــدا، اذا كانــت ل تؤثــر فــي الســدود الخــرى، 

وهــذه الســدود الصغيــرة طولها يتــراوح بيــن )500 متر الى 

لف مــن المتــار  2 كيلومتــر( وخزنهــا يتــراوح بيــن مــات الآ

المكعبــة الــى المالييــن منهــا، ولدينــا حاليا 23 ســدًا صغيرًا 

تتركــز فــي الصحــراء الغربيــة، وتقــوم بخــزن ميــاه الموجات 

الفيضانيــة، ومنها ســد الرطبة وســد رويض وســد الحســينية 

وســد الرحالية وســد ام الطرفات، اضافة الى ســد خافاجاي 

في كركوك وطاقته 75 مليون متر مكعب وهو من الســدود 

المتوســطة، وكذلك ســد الونــد وطاقته 35 مليونــا ويعد من 

السدود الكبيرة، وفي العشر سنوات الماضية تم بناء سدود 

في المناطق الشــرقية، وفي المنطقة الشــمالية تم بناء 2-3 

ســدود، وفــي المنطقــة الشــرقية لدينــا مواقــع مهمــة لنشــاء 

الســدود، لن هنــاك الميــاه الفائضــة تذهب الــى الهوار وتم 

تنفيذ ســدود في قزانيا وفي مندلي وســد دويريج وهي ســدود 

مل بانشاء سدود اخرى في  صغيرة لحصاد المياه، وحاليا ناأ

حــال ايجاد مواقع مناســبة من الناحيــة الطوبوغرافية، واذا 

كانت الترسبات فيها قليلة.

واختتــم حديثــه بالقــول ان منظومــات الميــاه فــي العــراق 

مــن اعظــم المنظومــات فــي العالــم وتاريخيــًا العــراق يضــم 

افضــل منظومــات اروائيــة فــي العالــم منــذ العصــر البابلــي، 

ولدينــا ســدود مبنيــة منذ اكـثر من نصف قــرن وهي منظومة 

متكاملة، فضاًل عن الربط بين نهري دجلة والفرات.
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هل تعود حرب الناقالت في مياه الخليج؟

دار السالم/ وكالت

مــن جديد عاد اســتهداف ناقــالت النفط بميــاه الخليج، 

بالتزامن مع تكـثيف الحوثيين في اليمن لهجماتهم ضد 

هــداف الســعودية، وهــو مــا ينــذر بحدوث  ت والأ المنشــاآ

وروبــا في حال شــهدت  لــى دول اأ زمــة فــي نقــل النفــط اإ اأ

كبر. المياه الخليجية تصعيدًا اأ

الستهداف الجديد حدث لسفينة "هيل يسري" التابعة 

خليــج  فــي  لنفجــار  تعرضــت  ‘ذ  الصهيونــي،  للكيــان 

ُعمــان، يــوم الخميــس الماضي، وهي مســجلة في جزيرة 

لى ســنغافورة من  وف مان"، وكانت في طريقها اإ يل اأ "اآ

الدمام في السعودية.

عالن واشــنطن،  تــي الهجــوم بعــد وقــت قصيــر مــن اإ وياأ

فــي 26 فبرايــر 2021، قصــف مواقع مليشــيات تدعمها 

يــران فــي ســوريا علــى الحــدود مــع العــراق، ردًا علــى  اإ

خيرة في العراق. الهجمات الصاروخية الأ

ول فــي عهــد  ويعــد اســتهداف الســفينة فــي الخليــج الأ

مريكي جو بايدن، الذي لديه سياســة جديدة  الرئيس الأ

في التعامل مع منطقة الخليج بعيدًا عن معاملة ســلفه 

يران ومؤثرة. دونالد ترامب، التي كانت صارمة ضد اإ

ربــع الماضيــة التــي حكــم فيها  وعلــى مــدار الســنوات الأ

شــهدت  المتحــدة،  الوليــات  ترامــب  دونالــد  الرئيــس 

النفــط،  ناقــالت  اســتهدفت  هجمــات  الخليــج  منطقــة 

مريكية حيز التنفيذ ضد  خاصــة مع دخول العقوبات الأ

طهران.

حداث التي شــهدتها منطقة  ذهــان الأ ويعيــد الهجــوم لالأ

الخليــج فــي عــام 2019، ومــا جــرى فيمــا عــرف بحــرب 

التــي  التفجيــر  وعمليــات  ومصادرتهــا،  النفــط  ناقــالت 

ثر تصدير النفط للعالم. دت لتاأ طالت بعضها، والتي اأ

من المسؤول؟

يــران،  لــى اإ خيــر اإ صابــع التهــام فــي الهجــوم الأ وتتجــه اأ

حيــث حّملــت دولــة الحتــالل الصهيونــي، الســبت 27 

شــحن  ســفينة  تفجيــر  عــن  المســؤولية  يــران  اإ فبرايــر، 

ونغــر، فــي خليــج ُعمــان،  عمــال رامــي اأ يملكهــا رجــل الأ

ول تعليــق رســمي علنــي علــى  الخميــس الماضــي، فــي اأ

الواقعة.

وقال وزير الجيش الصهيوني بيني غانتس، بحسب قناة 

يران  ّن اإ بيب تؤكد اأ ن "تقديرات تل اأ "كان" الرســمية، اإ

تقــف وراء التفجيــر الــذي وقــع فــي ســفينة شــحن ُقبالة 

خليج ُعمان".

مريكيــة  ونقــل الموقــع عــن خبيــر فــي الســتخبارات الأ

نمــا  ن "الســفينة لــم تصطــدم بلغــم بحــري، واإ كيــده اأ تاأ

صيبت من سطح الماء". اأ

كــد  اأ ونغــار،  اأ عمــال رامــي  صاحــب الســفينة، رجــل الأ

ن يتم اســتهداف  نه مــن غيــر المرجــح اأ فــي تصريــح لــه اأ

الســفينة بســبب تبعيتهــا، ولكــن جاءت ضمــن "اللعبة 

يران والوليات المتحدة". الجارية بين اإ

دفاعييــن  مســؤولين  عــن  بــرس"  سوشــييتد  "اأ ونقلــت 

فــي  ثغرتيــن  خلــف  النفجــار  ن  اأ كيدهــم  تاأ مريكييــن  اأ

خرييــن فــي  يســر مــن الســفينة، وثغرتيــن اأ الجانــب الأ

يمــن فوق الخــط المائي، ول يــزال الغموض  الجانــب الأ

يلف سبب الحادث.

من  ورجحــت شــركة "Dryad Global" المختصــة بالأ

البحــري، فــي بيــان لهــا عــن الحــادث، وقــوف القــوات 

يرانية وراء النفجار. الإ

نهــا تســتهدف ناقــالت النفــط فــي  يــران باأ وعــرف عــن اإ

ن اســتهدفت 543 ناقلة  منطقــة الخليــج، حيث ســبق اأ

ســفينة   160 بينهــا  الخليــج،  ميــاه  فــي  وســفينة  نفــط 

كـثر مــن 250 ناقلة نفط عمالقة في  غــراق اأ مريكيــة، واإ اأ

حربها مع العراق بين عامي )19٨0-19٨٨(.

فــي الخليــج  النفــط  وفــي حــال زاد اســتهداف ناقــالت 

ن يعمل بايــدن على زيادة عدد القوات  فمــن المحتمــل اأ

ومدمــرات  معــدات  رســال  واإ المنطقــة،  فــي  مريكيــة  الأ

ي هجمات جديدة. عسكرية لمواجهة اأ

مناوشات سياسية

منــي والســتراتيجي الدكـتــور خالــد الصــالل،  الخبيــر الأ

تي ضمن  خير في مياه خليج ُعمان ياأ ن الحادث الأ يؤكد اأ

يــران والوليــات المتحدة،  المناوشــات السياســية بيــن اإ

خاصة مع الحديث عن العودة لالتفاق النووي.

قدرتهــا  ثبــات  اإ  - الصــالل  -وفــق حديــث  يــران  اإ وتريــد 

ن لديها قدرة على ردع  العسكرية للوليات المتحدة، واأ

لى  ضافة اإ ن كان مــن واشــنطن، اإ ي اعتــداء خارجــي واإ اأ

نهــا لن تعــود لالتفاق النووي ضعيفة، وعلى واشــنطن  اأ

العودة له لكونها هي من انسحبت منه.

ن تشــهد ميــاه الخليــج مزيــدًا من  ول يســتبعد الصــالل اأ

الهجمــات ضــد ناقــالت النفــط والســفن المختلفة، دون 

بقــاء  تحديــد الجهــة التــي تقــف وراء تلــك الهجمــات، واإ

صفــة المجهــول عليهــا، في ظــل الضغوطات السياســية 

بين طهران وواشنطن.

ن ترسل الوليات  مني والستراتيجي اأ ويتوقع الخبير الأ

فــي حــال  الخليــج  لميــاه  المتحــدة تعزيــزات عســكرية 

زادت الهجمــات علــى الناقــالت والســفن فيهــا، خاصــة 

ليــة واشــنطن وسياســتها واحــدة ول تتغيــر بتغيــر  ن اآ اأ

الرئيس.

ويســتحضر الصــالل مــا حــدث فــي حــرب الناقــالت فــي 

لغامًا بحرية  يران والعراق اأ الثمانينيات، حيث نشــرت اإ

لى التعاقد مع  فــي ميــاه الخليج، وهو ما دفع بالكويــت اإ

مريكية لحمايــة ناقالت النفط الخاصة بها،  الحكومــة الأ

مريكي عليها لحمايتها. ورفع العلم الأ

ثار القتصادية الآ

الخليــج،  لــدول  ول  الأ يــرادات  الإ النفــط مصــدر  ويعــد 

كـثــر مــن ٨0% مــن ميزانياتهــا الوطنيــة،  حيــث يشــكل اأ

يــران على صادرات النفــط لنحو 30% في  بينمــا تعتمــد اإ

ميزانيتها.

ويشكل استهداف ناقالت النفط في مياه الخليج مصدر 

مــر  اأ نــه  اأ خاصــة  التعــاون،  مجلــس  لحكومــات  زعــاج  اإ

حيوي لموزانتها المالية.

كبــر دولــة مصــدرة للنفط فــي منطقة  وتعــد الســعودية اأ

الخليــج بنحو 6.5 مليون برميــل يوميًا من النفط الخام 

 %٨0 نحــو  تصديــر  يتــم  حيــث  النفطيــة،  والمنتجــات 

س تنــورة ومينــاء  مــن صادراتهــا النفطيــة عبــر مينــاء راأ

الجعيمة وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل.

ضافة  مــارات نحو 1.7 مليون برميــل يوميًا، اإ وتصــدر الإ

لــف برميــل يوميــًا تتجــاوز مضيــق هرمــز عبر  لــى ٨00 اأ اإ

لــى  بوظبــي للنفــط الخــام )ADCOP( اإ نابيــب اأ خــط اأ

ميناء الفجيرة على المحيط الهندي.

كمــا تصــدر الكويــت نحــو 1.9 مليــون برميــل يوميــًا من 

خــالل مضيق هرمز، حيث تمثل نحو 90% من عائدات 

لف برميل  الصــادرات الكويتيــة، والبحرين نحــو 300 اأ

مــن المنتجــات النفطيــة يوميــًا، فــي حيــن تصــدر قطــر 

22.1% من صادرات الغاز الطبيعي المسال عالميًا.
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لمسات بيانية 

سؤال وجواب )68(

أ.د فاضل صالح السامرائي 

عالء الدين حسن
ا  ذي لـمَّ سد الَّ حابّيِ الجليل جابان الكردّي -رضَي هللا َعنه-؛ ذلك الأ اس لم يسمعوا عن الصَّ كـثير ِمن النَّ
ى نداءه  لی كّلِ ما هو خير، وترك كّلِ ما هو شّر؛ فلبَّ د صلى هللا عليه وسلم يدعو الخلق اإ سمع نداء محمَّ
ة؛ ليلتقي به e، ويدخل  لى شــبه الجزيرة العربيَّ ــفر ِمن بالد كردســتان اإ ر السَّ صلى هللا عليه وســلم ، وقرَّ
مم  ن جعلهم ِمن زمرة الأ  َوَعال للكرد اأ

َّ
حابة، وهذا فضل ِمن هللا جل خوانه الصَّ ســالم، ويلتحق باإ في الإ

تي لها سفير عند رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم. الَّ
رنا برحلة ســلمان الفارســّي  ين خليل: رحلة جابان الكردّي -رضَي هللا َعنه- تذّكِ ســتاذ عماد الّدِ يقول الأ
ســول القائد  صلى هللا عليه وســلم ،  قاء بالرَّ ريق الطويل لّلِ -رضــَي هللا َعنــه- بحثــًا عــن الحــّق، اجتــاز الطَّ

جناسهم. ة على اختالف اأ اس كافَّ ما للنَّ نَّ ين ما جاء للعرب وحدهم، واإ سالم، فهذا الّدِ ومبايعته على الإ
كــراد  لــى ديــاره، وبــداأ بدعــوة الأ ســلم ورجــع اإ ول ننســى دور جابــان الكــردّي -رضــَي هللا َعنــه- بعــد مــا اأ

ين المبين. لتعريفهم بهذا الّدِ
كــراد وعلمائهم  ة ل يمكن تجاهلــه، ولرجال الأ ســالميَّ كــراد تاريخــًا مشــرقًا لنشــر الحضــارة الإ نَّ لالأ ــًا اإ حقَّ
مم  ن عظيم بين الأ ليه من رفعة مكانة وشــاأ ســالم وما وصل اإ ســهام كبير في نشــر الإ فيهم اإ وقادتهم ومثقَّ

قديمًا وحديثًا.  
دب العربّي الحديث: دباء الكرد رواد الأ من اأ

حمد شوقي )1٨6٨هـ-1932م( عراء اأ مير الشُّ 1.اأ
شــهر شــعراء العرب في  ــة، وُيَعــدُّ ِمن اأ صــول يونانيَّ ّمٍ ِمــن اأ ب كــردّي واأ   ُولــد فــي القاهــرة عــام 1٨6٨م لأ
ات، وعنترة، ومجنون ليلى.."، وِمن قصائده في مدح الرسول صلى  وقيَّ ثاره: "الشَّ العصر الحديث، ِمن اآ

هللا عليه وسلم:
ٌم َوَثنـاُء مـاِن َتبسُّ

َّ
ُوِلَد الهـَدى َفالَكائَناُت ِضـياُء              َوفُم الز

وُح  َوالَقلُم الَبديُع  ُرواُء  َوالَوحُي َيقطُر َسلساًل ِمن َسلسٍل          َواللَّ
َحَماُء ْنَيا ُهَما الرُّ ٌب                َهَذاِن ِفي الدُّ ْو اأ  اأ

مٌّ
أ
ْنـَت ا َذا َرِحْمـَت َفاأ َفاإ

ٌة َوَوَفاُء ْعَطْيَتُه            َفَجِميُع َعْهـِدَك ِذمَّ ْو اأ َخْذَت اْلَعْهـَد  اأ َذا  اأ َواإ
َمـا ِهَي  َغْضَبٌة             ِفي اْلَحّقِ ل ِكْبٌر  َول َضْغَناُء نَّ َذا َغِضْبَت  َفاإ َواإ

ة )1٨75هـ-1945م(، نسانيَّ ة والإ يَّ 2.معروف عبد الغنّي )الّرصافّي( شاعر الحّرِ
لى عشــيرة »جبارة«،  بيه اإ حياء بغــداد، ُيدعى حّي »القراغول«، وهــو ينتمي ِمن جهة اأ ُولــد فــي حــّيٍ ِمــن اأ
اني ِمن كـتابه  ل جندي في الجــزء الثَّ دهــم اآ ــة »جباري«، لكن يقول اأ ــة تدعــى بالكرديَّ وهــي عشــيرة كرديَّ
ه ِمن عشــيرة جباري،  نَّ رجح اأ ة »َبرزْنج«، والأ نَّ الّرصافــّي ِمن العشــيرة الكرديَّ دب والفــّن": "اإ عــالم الأ "اأ
نَّ عشــيرة جباري تســكن لــواء »محافظة« كركــوك، وهي تمتهن  ة«: اإ وجــاء فــي كـتاب »العشــائر الكرديَّ
نجليــز عــام 1919م فــي  ــيخ محمــود الَحفيــد خــالل ثورتــه ضــدَّ الإ لــى جانــب الشَّ راعــة، وقــد وقفــت اإ ِ

ّ
الز

كردستان العراق.
ن دب الكردّي المدوَّ الأ

و  ــة  في )َســَنه( اأ هجــة الكورانيَّ ن  قــد ازدهــر باللَّ دب الكــرديَّ المــدوَّ ن الأ دب الكــردّي اأ خــو الأ ويذكــر مؤّرِ
امن عشــر الميالدّي، كمــا ازدهر  يــران فــي القــرن الثَّ ــة فــي كردســتان اإ ردلن الكرديَّ )ســنندج( عاصمــة اأ
ــة في بايزيد  يضــًا بالكرمانجيَّ مــارة البابان، وازدهر اأ ة وســنجق  خــالل اإ ــة  فــي الّســليمانيَّ هجــة البابانيَّ باللَّ
دباء )سنه - سنندج(  اري  وبوتان في كردستان تركّيا ابتداًء ِمن القرن الحادي عشر للميالد.وِمن اأ وهكَّ
تــب )1750-1770م(. وِمن  حمد الّتختي، ولكليهما ِشــعر رقيق كـُ ــيخ اأ زيــن العابديــن البالنجاني، والشَّ
كـثر ما  ربيل، واأ ابعة لمحافظة اأ دباء البابان )نالي( في الّســليمانّية، وحاجي قادر في ســنجق  التَّ شــهر اأ اأ
ذي ُولد فـــي بلــدة حرير  قــدم شـــعراء الجنــوب علــّي الحريرّي، الَّ ة الغــزل. واأ اعتنــى بــه شــعراء الّســليمانيَّ

ًا. شعار جميلة وكـثيرة جدَّ ربيـل سـنة 1009م، وله ديوان شهير واأ ابعة لأ التَّ
دباء الّشمال )كردستان تركّيا(: وِمن اأ

هالي بوطان ـ جزيرة ابن َعمر، له ديوان ِشعر محبوب  حمد الجزيرّي، ِمن اأ   *مالي جزيري: وهو الّشيخ اأ
ــي ســنة 1160م بجزيــرة بوطــان، وُدفــن بهــا، وقبــره مشــهور، ولــه ِشــعر فــي الغــزل  هالــي، وتوّفِ بيــن الأ

زكية. لهّيات والتَّ والإ
هالــي بلدة مكس، ُولد ســنة 1302م. له منظومتان كبيرتان باســم )الّشــيخ     *فقــي طيــرا: محمــود، ِمــن اأ
بّي صلى هللا  سود( حصان النَّ سناني( و)حكايات برسيسا(. وله منظومة شهيرة باسم )كلمات الحصان الأ

ي سنة 1376م ببلدة مكس، وُدفن بها. يضًا، توّفِ و البراق. وله كـتاب منظوم اأ عليه وسلم ، اأ
و  اري اأ ابعــة لمحافظــة هــكَّ لــى قريــة باطــة التَّ ــهير بالباطــي نســبة اإ حمــد الشَّ     *مــالي باطــي: هــو المــاّل اأ

اس. د e، وديوان متداول بين النَّ بّيِ محمَّ ة مولد النَّ )حكاري( )1417-1492م(. له منظومة في قصَّ
ــهير، ِمن عشــيرة خانيان، وصاحب ديوان )مّمو زين(  ــاعر الشَّ ــيخ العاّلمة الشَّ حمدي خاني: هو الشَّ     *اأ
يوان فــي مدينة بايزيد ســنة  ف هــذا الّدِ لَّ ليــاذة هوميــروس. اأ ّل اإ ــهير، وهــو ِشــعر قصصــّي ل مثيــل لــه اإ الشَّ
خرى في  ليف اأ بيــع الجديد(، وله تاآ ة بعنوان )نوبهار: الرَّ ة والكرديَّ غتيــن العربيَّ 1591م. ولــه كـتــاب باللُّ
نشــاد. وقد ابتنى في  ــعر والإ يضــًا. وكان له ولع شــديد بالفنون الجميلة غير قرض الّشِ ــة اأ ركيَّ ــة والتُّ العربيَّ
نشــاأ  ة. واأ غة الكرديَّ ة باللُّ

ة والفلســفيَّ ــعريَّ ة والّشِ ينيَّ نفــس القصائــد والمقــالت الّدِ بلدتــه جامعــًا زخرفــه باأ
ذي  ي ـ رحمُه هللا ســنة 1652م، وُدفن بجــوار الجامع الَّ ــة. توّفِ دريــس فيها الكرديَّ مدرســة جعــل لغــة التَّ

بناه في مدينته بايزيد.
ــعراء  يضــًا، )1654-1709م(، وقبــره فــي مدينته مشــهور. وهو ِمن الشُّ هالــي بايزيــد اأ ســماعيل: ِمــن اأ   *اإ
انة،  ة، ولــه قصائد رنَّ ة والفارســيَّ ة والعربيَّ غات الكرديَّ الغزليــن والقصصّييــن، ولــه قامــوس صغير في اللُّ

شعار لطيفة كـثيرة. واأ
ثار  مــراء هّكاري، ُولد وتوفــي ببلدة جولمرك مركز هــّكاري )16٨9-174٨م(. له اآ    *شــريف خــان: ِمــن اأ

يضًا. ة اأ
عر بالفارسيَّ ة كـثيرة، وديوان في غاية الجودة، وكان له باع طويل في قرض الّشِ ة وِشعريَّ نثريَّ

عر  زكية والّشِ شعار لطيفة في التَّ فات كـثيرة واأ هالي بايزيد، )1737-17٨4م(. له مؤلَّ    *مراد خان: ِمن اأ
الغزلّي.

ســين العظام، ُولد ســنة 1000هـ، في قريته الكائنة بين  فاضل والمدّرِ    *علّي الّترموكي: ِمن العلماء الأ

ًا.  هّكاري ومكس. وكانت له يد طوَلى في العلوم والفنون، ل ســيما الفنون الجميلة، وِشــعره كان فلســفيَّ
لى  ين. وله رحالت قّيمة كـثيرة اإ حو والّصرف الكرديَّ ف النَّ دريس، وهو مؤّلِ كان علي الّترموكي مولعًا بالتَّ

تي ُولد فيها. شياء مفيدة ومالحظات سديدة، وُدفن في قريته الَّ البلدان المجاورة، ذكر فيها اأ
ــة:  غــة العربيَّ ــهيرة فــي تعليــم اللُّ ــالث الشَّ ــة الثَّ ســائل الكرديَّ   *مــاّل يونــس الهلكاتينــي: وهــو صاحــب الرَّ

تي ُولد فيها. )تصريف(، و)ظروف(، و)تركيب(. وقبره بقرية هلكاتين الَّ
م كوران  عر المعاصر فايق مكسي، وبرميد، وكوران. وقد نظَّ اد مدرسة الّشِ وفي العصر الحالّي برز ِمن روَّ

ه وطنّي. ة ذات توجُّ عماًل ِشعريَّ اأ
يخ موسى، وجكر خوين )الكبد  ي الشَّ ــاعر جكر خوين، واســمه ماّل شــيخموس، اأ    *وفي ســورية ظهر الشَّ
مل. وله  ياء، الأ نا؟، الفجر، الّضِ ة، َمن اأ يَّ المدمــاة(. ُولــد عام )1903-19٨4م(. وِمن دواوينه: ثــورة الحّرِ
ف قاموســًا )كرديـ   لَّ رمينيا. كما اأ اعي الكردّي، ُطبعت في اأ دات بعنــوان: الرَّ ربعة مجلَّ ــة فــي اأ ســيرة ذاتيَّ

ة في جامعة بغداد. غة الكرديَّ سًا للُّ كردي( عندما كان مدّرِ
ف الكـثير ِمن  لَّ ذي اأ د ســعيد رمضان البوطّي؛ الَّ ر الكبير الّدكـتور محمَّ يضًا، ل ننســى المفّكِ وفي ســوريا اأ

ة(، كما قال لي بنفسه. بويَّ يرة النَّ شهرها كـتابه: )فقه الّسِ َّ اأ
فات؛ ولعل المؤلَّ

دب الكردّي،  ف كـتابًا بعنوان: تاريخ الأ لَّ ين سّجادي قد اأ ستاذ عالء الّدِ نَّ الأ ن نذكر اأ  ِمن المفيد اأ
َّ

 ولعل
مهيد  ــف بعد التَّ ن فيه المؤّلِ د ضخم يقع فــي 634 صفحة. بيَّ وطبعــه فــي بغــداد ســنة 1952م، وهــو مجلَّ
ربعة وعشرين شاعرًا،  ن سَير اأ شكاله، بيَّ دب الكردّي وصوره واأ ر الأ عن كردستان وشعبها ومراحل تطوُّ

فًا. فين تبلغ نحو مئتين واثني عشر كاتبًا ومؤّلِ ومجموعة ِمن المؤّلِ
ذي اشتغلوا  سالمّي الَّ ين الإ ًا ِمن علماء الّدِ ظر في كـتاب سّجادي اشتماله على عدد كبير جدَّ فت للنَّ والالَّ
مر  ربعــة فقهاء، الأ ة خمســون مــاّل، وواحد وثالثون شــيخًا، واأ دب الكــردّي ِشــعرًا ونثــرًا، فقد كان َثمَّ بــالأ
نَّ  دب الكــردّي وحفظــه وتطويــره، واأ حــرص علــى المحافظــة علــى الأ يــن هــم اأ نَّ علمــاء الّدِ ــذي يعنــي اأ الَّ

خرى. ن لصالح شعوب اأ سالم الحّق ل يعرف محو خصائص شعب معيَّ الإ
د: ة جميلة محمَّ ديبة الكرديَّ وتقول الأ

ل في  دق، وتتمثَّ ت بمنتهى الّصِ ة واضحة المعالم تتحــدَّ دب الكــردّي يحمــل بيــن ثناياه نزعة روحيَّ نَّ الأ اإ
ــد صلى هللا عليه  بّيِ محمَّ ى صورة النَّ صالــة، وتتجلَّ بل والأ ــمّوِ والنُّ ــد خصائــص السُّ ســمى المعانــي، وتجّسِ اأ
ذي  دب الَّ دب الكردّي، هذا الأ ثبتوا حضورهم المشرق في الأ ذين اأ عراء الَّ وسلم في قصائد كـثير ِمن الشُّ
اعر الكبير "سيداي تيريج"  ــعراء المعاصرين يحضرنا اســم الشَّ برز الشُّ فصح عن جوهر الحقيقة، وِمن اأ اأ
ة  غة الكرديَّ لى اللُّ خالق النبّيِ e، وعن صفاته وشــمائله، كما ترجم اإ ذي كـتب عديدًا ِمن القصائد عن اأ الَّ

حمد شوقي. عراء اأ مير الشُّ نهج البردة لأ
تي زادت عن  تي كـتبتها عن ســّيدي رســول هللا  صلى هللا عليه وســلم ، والَّ ختم بحثي هذا بقصيدتي الَّ  واأ

بياتها: قول في بعض اأ تي اأ مئتي بيت، والَّ
ْنَجاُهْم ِمـَن الَعَدِم ْرَسـَلَها                    ِلِذي الَعَواِلِم، اأ ْحَمـِن اأ ـٌد ِنْعَمـُة الرَّ ُمَحمَّ

ْزَهاِر َوالَعَنِم                        ـٌد  ِمْن َشَذا الأ ْنُفِســَنا                    ُمَحمَّ ـٌد  ُنـوُرُه ِعْطـٌر ِلأ ُمَحمَّ
ْفـاَلِك َسـْطَعُتُه                  َوالَحاُء ُحبٌّ  ُيِضيُء الَقْلَب ِبالِحَكِم الـِمْيُم َمْجـٌد وِلاْلأ

 ِديٌن  َوُدرٌّ ُمْتـَرُع الِقَيِم
ُ

ال ْكَواِن  َرْوَعُتُه            َوالدَّ َوالـِميُم َمْنٌح  َمَدى الأ
ْرَواٌء ِلـُمْلَتِزِم   الِهـَداَيـِة اإ

ُ
اَة ُهَدًى               ِصـْدق ـَ ِمـْن َيْوِم َمْقَدِمـِه َزاَد الحَي

 الَكـْوِن ُمْحَتِفَيـًا                ِبِعْطِرِه الَعـْذِب َوالـُمْنَساِب َوالَعَمِم
ُّ

ْوَرَق ُكل الَكـْوُن اأ
اَس ِمْن َهّمٍ  َوِمْن َغَمِم ْنَقـَذ النَّ ْذ اأ َماَواِت الُعاَل  َعَبَقًا          اإ َواْنـَداَح َغْيُث السَّ

ْكَبُر( ِفي ُحّبٍ  َوِفي ِشـَيِم ُة الَوْضـَعاُء َفاْرَتَفَعْت:            )هللُا اأ لَّ َواْنَهـاَرِت الّذِ
اِس ِفي ِهَزِم َمـاَم النَّ ْصـُر، َواْنَدَثَرْت              ُصُنْوُف َبْغٍي اأ َوِبالَعِقيـَدِة َجـاَء النَّ

َن الُعْرِب َوالَعَجِم ْعَظَم َشـاأ ـاِس َمْرَحَمٌة               ِبالُحّبِ اأ ُدْسـُتوُرُه الُحبُّ َبْيَن النَّ
ْحَمِن ُمْرَتِجَيـًا                ِمْنُه الِعَناَيَة ِمـْن َخْيٍر َوِمـْن َكَرِم َلى الرَّ ـْهُت َقْلِبي اإ َوجَّ

ْوِن َوالِعَصِم َساُس الصَّ َلِه اأ َوَكْم َنَقْشُت َعَلى الِقْرَطاِس َتْوِصَيِتي           َتْقَوى الإ
َها ِبَفِمي َزًة                 َيْسُمو الَبَياُن  َوَيْسُمو ِسرُّ ْسـِدْيَها ُمَطـرَّ

أ
َهـِذي الِقـاَلَدُة ا

ْبَداِعي َوِمْن ِحَكِمي ْعِر اإ ْبـَداُع ِزيَنُتُه                 ِمْن َجْوَهِرالّشِ ـْعَر َوالإ ْرَوَع الّشِ َمـا اأ
ــِه َباِلَغـٌة                       َجاَء الَقِصيُد، َوُمْنَساَبًا ِمَن الِحَكِم َهـا ِحـْكَمــٌة ِللَّ نَّ لأ
َدِم ْصَحاَء ِبالنَّ ـْوَبَة النَّ ْعِلُن التَّ

أ
ْن َقـْد َكاَن  ِمـْن َزَلٍل              َوا ْسَتْغِفُر هللَا اإ اأ

ْوِح، ِبالِهَمـِم َلى الـُمْرَتَجى ِبالرُّ َهـذا الـَمِدْيُح ِوَسـاٌم َصاَغُه َقَلـِمي              َسْيَرًا اإ

خذ مكانه في المكـتبة  دبية بفعالية كبيرة، وياأ سالمي يسهم في الحركة الأ دب الكردي الإ وهكذا نجد الأ
سالمي خاصة. دب الإ بية العامة، وفي مكـتبة الأ الأ

إطاللة على األدب 
اإلسالمي الكردي

الســؤال )٨5(: ما دللة اســتعمال كلمة )بالء( 

براهيم:  بدل )ابتالء( في قوله تعالى في سورة اإ

ُكْم َعِظيٌم )6( ؟ )َوِفي َذِلُكْم َباَلٌء ِمْن َرّبِ

ن الكريم  وًل: لــم تــرد كلمــة )ابتــالء( فــي القــراآ اأ

نما وردت )ليبتليكم، مبتليكم، ابتاله(. صاًل واإ اأ

و ما ينزل على  تي بمعنى الختبار اأ والبالء قد ياأ

و ما يصيبه من خير كما في  نســان من شــّدة اأ الإ

قوله تعالى )ونبلوكم بالشر والخير فتنة(.

يــة موضــع الســؤال فالكالم عــن بني  مــا فــي الآ اأ

تيهــم موســى عليــه الســالم  ن ياأ ســرائيل قبــل اأ اإ

ِ َعَلْيُكْم  ْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اْذُكُروا ِنْعَمَة للاَّ )َواإ

ُســوَء  َيُســوُموَنُكْم  ِفْرَعــْوَن  ِل  اآَ ِمــْن  ْنَجاُكــْم  اأ ْذ  اإ

ْبَناَءُكْم َوَيْســَتْحُيوَن ِنَساَءُكْم  ُحوَن اأ اْلَعَذاِب َوُيَذّبِ

ُكْم َعِظيٌم )6(( . والبالء  َوِفــي َذِلُكــْم َباَلٌء ِمْن َرّبِ

ي مــا ُيقّدره هللا  هنــا مــن باب البــالء الَقــَدري )اأ

تعالــى علــى النــاس( وليــس مــن بــاب الختبــار 

واســتحياء  ذبــح  مــن  صابهــم  اأ فمــا  الشــرعي. 

نما  نســائهم لــم تكن بنــاء على اختبار شــرعي واإ

ن ُيرسل هللا تعالى لهم موسى  حدث لهم قبل اأ

ن  ن الختبار الشــرعي يكــون باأ عليــه الســالم لأ

و ل  نســان اأ مــر هللا تعالــى بشــيء ما فيفعله الإ ياأ

مر مما يتعلق بالمطلوبات الشرعية  يفعله، فالأ

ومــا يترتــب عليه حســنات وســيات. وبالء بني 

يــة ابتــالء قــدري من  ســرائيل كمــا جــاء فــي الآ اإ

نســان قــَدرًا ل مــن  بــاب البــالء النــازل علــى الإ

الختبار الشرعي فهو ليس من البتالء.

شــد مــن )بــال( ويظهــر فيهــا  وكلمــة ابتلــى هــي اأ

يكــون  ل  قــد  والبــالء  كـثــر.  اأ الختبــار  معنــى 

بالضــرورة ســيًا والبتــالء اختبار كمــا في قوله 

تعالى في سورة الفجر 

َمُه  ْكَرَمُه َوَنعَّ ــُه َفاأ َذا َمــا اْبَتاَلُه َربُّ ْنَســاُن اإ ــا اْلإ مَّ )َفاأ

ْكَرَمِن )15(. ي اأ  َرّبِ
ُ

َفَيُقول

العدد 1572/ 21 رجب 1442هـ / 4 آذار 2021 م



مال وعمال الخميس8

بين الضرورة واإلضرار بالمستهلك.. السوق 

ة ُتغَرُق بالمنتجات المستوردة العراقيَّ
دار السالم/ بغداد/ متابعة

 35( علــي  حســن  بــداأ  الصيــف،  فصــل  اقتــراب  مــع 

عامــًا( بجمــع المعلومــات مــن المحيطيــن بــه عــن جهاز 

التكييــف المناســب ليقتنيــه، ال انــه دخــل فــي دوامــة 

عالمــات  اســماء  وتــرددت  والحجــام  الصنــاف  مــن 

باختيــار  وزادت حيرتــه  مســمعه  علــى  عديــدة  تجاريــة 

الفضــل، حينمــا قرر البحث في الســوق، مســتفيدًا من 

ورمــوز  ســماء  باأ عالمــات  فتكــررت  خريــن،  الآ تجــارب 

متقاربــة يصعــب التمييــز بينهــا، وتتفاوت اســعارها، ما 

يشــعره بقلــة الرتيــاح عنــد اتخــاذ قــراره بالشــراء، فما 

ن تفتــح صفحتــك علــى اي تطبيق فــي مواقع التواصل  اأ

منتجــات  عــن  العالنــات  تزاحمــك  حتــى  الجتماعــي 

متنوعــة لــم تبحث عنهــا اصــال، وان تجاهلتها تحاصرك 

اعالنــات المشــاهير ومن تتابعهم مــن مدونين ومؤثرين 

عــن اصنــاف اخــرى مــن المنتجــات، او تالحقــك وانــت 

تشــاهد احــد مقاطــع الفيديــو علــى هاتفــك وحتــى وانت 

تتابع التلفاز، وعندما تذهب الى الســواق لقتناء منتج 

محدد، تتفاجاأ بعدد العالمات التجارية للســلعة ذاتها، 

الســوق العراقيــة تغــرق بالمنتجات المســتوردة لتخدم 

ام تضلل المستهلك؟!.

تشجيع التجربة

الكـثيــر  المنتجــات  لبعــض  المنخفضــة  الســعار  تحفــز 

مــن  كبيــرة  شــريحة  عانتــه   ومــا  وتجربتهــا،  لشــرائها 

المجتمع العراقي من سنوات حرمان حفز لديهم الرغبة 

بالشراء و مع غياب المنتج المحلي، اصبحت المنتجات 

للمســتهلك،  ملجــاأ  المقبولــة  باســعارها  المســتوردة 

لشــباع حاجتــه واحيانــًا تكــون دافعــًا للتجربــة، ياســر 

البضائــع  هــذه  ن  اأ يعتقــد  عامــًا(   30( العبــاس  عبــد 

بجودتهــا المختلفــة واســعارها المتفاوتــة تشــجعه علــى 

التجربــة للوصــول الــى المنتج الفضل بما يتناســب مع 

قدرتــه الشــرائية، ول تتركــه فــي حالة حرمــان خصوصا 

هــو ل يهتــم باقتنــاء عالمــات تجارية محددة تماشــيا مع 

صرعات العصر.

فــي جامعــة  الدكـتــور ســعدون حمــود جثيــر الســتاذ   

ن مــن حــق الزبــون  بغــداد والمختــص بالتســويق يجــد اأ

ايجاد التنوع في الســواق وبقيــم نقدية متفاوتة تتالءم 

مــع القــدرات الشــرائية المتفاوتــة، لكــن مــن الضروري 

ن تكــون ضمــن مواصفات عالمية متفــق عليها لضمان  اأ

جودة المنتجات.

 اغراق السوق

اصبح العراق بســبب ما تعرض له من انتكاسات امنية 

واقتصاديــة منفــذًا لمختلــف الدول لتصريــف بضائعها، 

ن يعتبــر المواطــن هــذا التنــوع حالــة ايجابية  و يمكــن اأ

ومواســاة  دخلــه،  تواضــع  رغــم  الشــراء  علــى  لقدرتــه 

بعــدم تعرضــه للحرمــان الكامــل وان كان فــي جوانــب 

معينــة، اذ اصبحــت الســوق العراقيــة بــؤرة للمنتجــات 

الرديئــة الجــودة وبمواصفــات مرفوضــة عالميــا احيانــًا، 

وما شــجع ذلك هو غياب ســتراتيجية تحديد احتياجات 

الســوق مــن البضائع و ضعف المنتــج المحلي، واهمال 

الجوانــب الفنيــة في ترغيــب الزبون به، وعــدم تغطيته 

لحتياجــات الســوق، الدكـتــور بالســم جميــل ، خبيــر 

ن مــا اوصــل الســوق العراقيــة لمــا هي  اقتصــادي يجــد اأ

عليه اليوم هو غياب المنتج الوطني وبقاء قانون حماية 

المنتــج الوطني رقــم )11( لعام 2010 المعدل معطاًل 

مــا اضــر بالقتصــاد العراقــي و عطل شــريحة كبيرة من 

اليدي العاملة. 

الوعي الستهالكي

العراقــي  المســتهلك  ســلوك  بدراســة  المهتمــون  يجــد 

ضعــف الوعي الســتهالكي لديه، ويقصد بــه قدرة الفرد 

المتاحــة  المــوارد  واســتغالل  اســتخدام  حســن  علــى 

ســراف   المرتبطــة بجميــع الخدمــات المتوفــرة وعــدم الإ

مــكان لديــه،  فــي اســتخدامها، و تقلیــل الهــدر بقــدر الإ

فكـثيرا ما يتم الشــراء بطريقة عشوائية نتيجة الظروف 

المتوالية غير المســتقرة التي تؤثر في سلوكه، وبحسب 

الدراسات العالمية فان 95 % من قرارات الشراء تكون 

غير واعية، وان ارتفاع الوعي يحقق التحكم في السوق 

والمنتجــات المتوفــرة فيهــا و في مســاع لنشــر التوعية، 

يقيم مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة 

بغــداد ندوات و ورش عمل بالتعاون مع وزارة الصحة، 

والجهــاز المركزي للتقييس والســيطرة النوعية وجهات 

حكوميــة اخــرى، الدكـتــور يحيــــى كمــال البياتــي، مديــر 

ن "نشــر  مركز بحوث الســوق وحماية المســتهلك يرى اأ

الوعــي الســتهالكي يحتــاج الــى بنــاء جيل واع تترســخ 

فيــه العــادات الصحيحة للشــراء، لذلــك اقترحنا خالل 

لقاءاتنا مع جهات عدة منهجًا، يدرس في وزارة التربية 

فــات المجتمع للتوعيــة بجميع ما قد  والتعليــم يســمى باآ

يضر الفرد، ومنها الجوانب الستهالكية". 

حماية المستهلك

شــرع قانــون حمايــة المســتهلك بتاريــخ 4 /1 /2010 

المســتهلك  لــى ضمــان حقــوق  اإ القانــون  هــذا  ويهــدف 

ساســية وحمايتهــا مــن الممارســات غيــر المشــروعة  الأ

الوعــي  مســتوى  ورفــع  بــه،  ضــرار  الإ لــى  اإ تــؤدي  التــي 

و  الســتهالكي، ومنــع كل عمــل يخالف قواعد اســتيراد اأ

و يؤدي  و ينتقص من منافعها اأ و تســويق الســلع اأ نتاج اأ اإ

لى تضليل المستهلك.  اإ

الــى  معطــل  الجديــد  القانــون  ن  اأ مــن  الرغــم  وعلــى 

الن، لكــن جهــاز التقييــس والســيطرة النوعيــة يتمتــع 

بالمســؤولية القانونيــة لممارســة تنفيــذ احــكام النظــام 

اهــم  مــن  و   19٨٨ لعــام   النوعيــة  للســيطرة  القومــي 

الختصاصــات الحصريــة للجهاز بموجب احكام المادة 

"3 /ثانيا و ثالثا" من القانون 54 لسنة 1979 المعدل، 

ضمــان حماية المســتهلك والصحــة العامــة والبيئة عبر 

ليــات تقويــم مطابقــة الســلع والمنتجــات )المحليــة او  اآ

ذات  المعتمــدة  العراقيــة  للمواصفــات  المســتوردة( 

عــن  والجهــاز مســؤول  بالمســتهلك،  المباشــرة  الصلــة 

فحــص منتجــات ل تتجــاوز 20 % الــى 30 % مــن المــواد 

المتوفــرة في الســوق المحلية، ويختــص بفحص المواد 

المصنعــة فقــط، اما بقيــة المنتجات فهي من مســؤولية 

وزارة الصحة، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة، وهناك 

مــواد مصنعــة اخــرى ل تخضع للفحص تكــون عائديتها 

للوزارات والدوائر الحكومية. 

ة خطوات فعليَّ

المديــر  العبــادي،  محمــود  شــاكر  المهنــدس  يبيــن 

التنفيذي لجهاز التقييس والسيطرة النوعية، "ل يخفى 

ن قضايــا الفســاد طالــت بعض الحــالت في  علــى احــد اأ

المنافــذ الرســمية، ولكــن الجهاز يقوم بخطــوات فعلية 

نحو حماية المســتهلك من خالل اعتماد برامج مؤتمتة 

لتتبع البضائع المفحوصة من قبل الشــركات الفاحصة 

وتدقيــق الشــهادات الصــادرة عنهــا  لحيــن وصولهــا الى 

الجمــارك  هيئــة  مــع  البرنامــج  هــذا  ويرتبــط  منافذنــا، 

والمنافــذ الحدودية في محاولــة لتقليل دخول البضائع 

امــا الخطــوة الخــرى فهــي الســتفادة مــن  المخالفــة، 

والمــواد  الجهــاز  نشــاطات  بنشــر  العنكبوتيــة  الشــبكة 

المســحوبة من الســوق فــي الموقــع اللكـترونــي للجهاز 

واســتخدام مواقــع التواصــل الجتماعــي للتواصــل مــع 

ن اللجــوء الى القنــوات التلفزيونية لعرض  المواطــن، لأ

نشــرات اعالنية مكلف بالمقارنة مع المكانات المادية 

المتاحــة، واخيــرا يتطلب الحد من اســتغالل المواطن 

وحمايتــه، زيادة وعي المســتهلك بمــا يقتنيه من بضائع 

)وزارة  العالقــة  ذات  الــوزارات  تكاتــف  الــى  اضافــة 

الصحــة، الصناعــة، التجــارة، الزراعــة( لحمايــة الســوق 

العراقية".
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9اتجاهات الرأي 

بسام ناصر

مــع انتشــار وســائل التواصــل الجتماعــي المختلفــة 

مفتوحــة  منابــر  مــام  اأ نفســهم  اأ النــاس  عامــة  وجــد 

فــي  ومشــاركاتهم  منشــوراتهم  نشــر  مــن  تمكنهــم 

ن  اأ غيــر  مــن  والتخصصــات،  الموضوعــات  مختلــف 

عالم  تخضــع لمعاييــر النشــر المعتادة في وســائل الإ

ل مــا يضعــه المالكون لتلــك المواقع من  التقليديــة اإ

معايير تخص مجتمعاتهم الفتراضية.  

ن الدينــي بــات غالــب رواد تلــك المواقــع  وفــي الشــاأ

دينيــة  ومســائل  قضايــا  حــول  وينشــرون  يكـتبــون 

متعــددة، منهــا ما هــو متخصص يكـتبــه علماء ودعاة 

وطلبــة علــم، ومنهــا مــا هــو عــام يكـتبه ويشــارك فيه 

صحاب اتجاهات دينية وفكرية  مثقفون وناشــطون اأ

مختلفة.

ن مواقــع التواصل الجتماعي  لى اأ ويشــير مراقبــون اإ

الدينيــة  للمســاجالت  مفتوحــا  ميدانــا  ضحــت  اأ

مــن  كـثيــر  الجــدل حــول  يحتــدم  الســاخنة، حيــث 

شــكالية التي يدلــف المتجادلون  القضايــا الدينيــة الإ

لى ساحاتها متسلحين بمعارفهم الدينية المذهبية،  اإ

فــكار  اأ تقريــر  علــى  المجــادلت  تلــك  غالــب  فتــدور 

ومقــولت مســتقاة من منظومــات المذاهــب الدينية 

المعروفة.

ردنــي، الدكـتور بشــار  كاديمــي والداعيــة الأ ووفقــا لالأ

ن "مــا ُينشــر مــن مــواد دينية عبر وســائل  شــريف فــاإ

التواصــل الجتماعــي المختلفــة متنــوع جــدا، ففيــه 

لــى الدين وفيه  التقليــدي، وفيــه الخيالي المنســوب اإ

يمــالأ  "مــا  ن  اأ لــى  اإ لفتــا  التوعــوي"  وفيــه  الجدلــي، 

المســاحة الكبــرى مــن المواد الدينية المنشــورة هي 

و الختالفات".  المسائل الجدلية اأ

ضــاف: "وهــذا بحــد ذاتــه كـفيــل بقيــاس مســتوى  واأ

الوعــي الدينــي عنــد العامــة والخاصــة، فطــرح مثــل 

هذه القضايا على فضاءات التواصل بحد ذاته مؤشر 

علــى وجــود مشــكلة فــي الوعــي عنــد مــن يطرحهــا، 

ن المعــارك الكالميــة الناتجــة عن هــذا الطرح  كمــا اأ

دب  ومــا يتخللهــا مــن تجــاوزات لفظيــة تتنافــى والأ

يضــا علــى تدنــي مســتوى الوعي، ل  ســالمي يؤشــر اأ الإ

خر  ننــا نرى هذه المشــاهدات بيــن الحين والآ ســيما اأ

ي تطور على  لة جدليــة فال نلحــظ اأ ثيــرت مســاأ كلمــا اأ

طروحات".  مستوى الوعي في التعامل مع هذه الأ

طروحــات  الأ مــا  "اأ بالقــول  وواصــل شــريف حديثــه 

التــي تتخــذ منحــى توعويــا منفتحــا مقاصديــا منطلقــا 

ثبات صالحية الدين  مــن فهم الواقع والحرص على اإ

ســف ـ قليلــة والقائمون  لــكل زمــان ومكان فهــي ـ لالأ

بنــاء المجتمــع..  عليهــا هــم فــي موضــع التهــام عنــد اأ

ما ممولون  ما ُمميعون للدين واإ فهم عند المتدينين اإ

هــم  المتدينيــن  غيــر  وعنــد  مشــبوهة،  جهــات  مــن 

ترقيعيون" على حد قوله. 

مكانية ترشــيد ما ينشــر من منشــورات على  مــا عــن اإ اأ

ى شــريف  مواقــع التواصل الجتماعي المختلفة، فراأ

مــر  ن "ترشــيد المنشــورات الدينيــة وغيــر الدينيــة اأ اأ

لى  لة ترجع اإ ن المســاأ صعــب فــي هــذا الفضاء، غيــر اأ

وعــي وضميــر الناشــر، فلو جلس كل ناشــر مع نفســه 

جلســة صادقــة يمحــص فيهــا مــا ينشــر قبــل نشــره 

لساهم ذلك ربما في الترشيد والوعي". 

كّد الباحث الشرعي المغربي، المتخصص  من جهته اأ

ن  ديــان، الدكـتــور حمــزة النهيــري اأ فــي العقائــد والأ

"منصــات التواصــل الجتماعي لعبــت دورا بارزا في 

نشــر المعرفــة بشــكل عــام، وقــد كان للفكــر الدينــي 

المفكــرون  نشــط  حيــث  العالــم  هــذا  مــن  نصيــب 

راء في المجال الديني  والدعاة في الكـتابة، ونشــر الآ

بمكوناته العقدية والفقهية المختلفة، وهو ما ســاهم 

فــي تشــكيل الوعــي الدينــي لــدى فئــة عريضــة مــن 

المجتمع".

ثير تلك المنشورات  جابة عن ســؤال حول مدى تاأ واإ

والمــواد الدينيــة علــى مســتوى الوعــي الدينــي، لفت 

جابــة عــن ذلك،  نــه "مــن الصعــب الإ لــى اأ النهيــري اإ

لعــدم توافر دراســات ترصد الحالــة وتحللها، خاصة 

ن هذا العالم الفتراضي متاح للجميع بما في ذلك  اأ

صحــاب الفكــر المتطــرف الــذي يســتخدمونه لنشــر  اأ

فكارهم".  اأ

ن  مــا بخصــوص القتراحــات التــي يمكــن اأ وتابــع "اأ

تســاهم في ترشيد المواد الدينية المنشورة عبر تلك 

ن اقترحنــا توليــة هــذه المهــام  المواقــع، فقــد ســبق اأ

ســالمية،  الإ الــدول  ترعاهــا  التــي  العلميــة  للهيــات 

مــة ومفكريهــا  عضاؤهــا مــن علمــاء الأ والتــي يكــون اأ

لــى "وجــود نضــج  المعروفيــن المشــهورين" مشــيرا اإ

قانــون  ن  لأ الفتراضــي،  العالــم  هــذا  فــي  تراكمــي 

التدافــع الفكــري قائــم ومســتمر، وحجــة هللا ظاهــرة 

وبالغة".

العلــوم  فــي  الباحــث  وصــف  طــار  الإ ذات  وفــي 

الشرعية، والناشط على مواقع التواصل الجتماعي، 

ثير ما ُينشر على وسائل التواصل  فارس العجلوني تاأ

تلــك  صبحــت  اأ ذ  اإ الكبيــر،  ثيــر  بـ"التاأ الجتماعــي 

الوســائل هي ســاحة العرض والصراع بين التيارات 

فــكار  نتــاج صــراع الأ فــكار المختلفــة، والوعــي  والأ

دوات ذلك ُحسن العرض  هم اأ ن من اأ المتضاربة، لأ

دلة والحجج والبراهين".  المقترن بالأ

ن  ضاف: "وهذه ســنة هللا تعالى في التغيير، ومع اأ واأ

كـثــر بكـثيــر من وســائل  فســاد والتزييــف اأ وســائل الإ

ثيــر  ن لهــا التاأ يصــال الحقائــق للنــاس، وقــد يظهــر اأ اإ

كبــر، لكــن فــي النهايــة ســيظهر الحــق والصواب"  الأ

ــَماِء َماًء َفَساَلْت  ْنَزَل ِمَن السَّ مســتدل بقوله تعالى: }اأ

ــا  َوِممَّ َراِبًيــا  َزَبــًدا   
ُ

ــْيل السَّ َفاْحَتَمــَل  ِبَقَدِرَهــا  ْوِدَيــٌة  اأ

ْو َمَتاٍع َزَبٌد ِمْثُلُه  اِر اْبِتَغاَء ِحْلَيٍة اأ ُيوِقُدوَن َعَلْيِه ِفي النَّ

َبُد َفَيْذَهُب 
َّ

ا الز مَّ  َواْلَباِطَل َفاأ
َّ

ُ اْلَحق َكَذِلــَك َيْضِرُب للاَّ

ْرِض َكَذِلَك  اَس َفَيْمُكــُث ِفي اْلأ ــا َما َيْنَفُع النَّ مَّ ُجَفــاًء َواأ

ْمَثاَل}.  ُ اْلأ َيْضِرُب للاَّ

بــدى فــي حديثه تحفظه على ما يقال حول ترشــيد  واأ

ن  لأ الجتماعــي،  التواصــل  وســائل  عبــر  ُينشــر  مــا 

"الترشــيد يعني الســيطرة على ما ُينشــر، فمن حيث 

و من حيث الجهة المالكة  التدخل الرســمي للدول اأ

ي عملية ترشيد ستكون لصالح  ن اأ لتلك الوسائل فاإ

التزييــف والتضليــل، وفــي حالــة التدخــل المؤثر في 

حريــة النشــر ســيقل جمهــور رواد وســائل التواصــل 

الجتماعي". 

هاتيــن  قبــل  مــن  التدخــل  بــدون  مــا  "واأ وواصــل 

ُينشــر،  مــا  ترشــيد  مكانيــة  اإ رى  اأ فــال  الجهتيــن 

جمهــور  بيــن  الشاســع  والختــالف  للتنــوع  وذلــك 

المســتخدمين لوســائل التواصــل الجتماعي، ولكن 

الترشــيد ســيحصل ذاتيــا مــع مــرور الوقــت كنتيجــة 

لزيادة الوعي العام". 
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هشام يوسف

   حــازت قضيــة انهيــار الحضــارات وانتحارهــا، 

الفالســفة  بــال  وشــغلت  المؤرخيــن  اهتمــام 

النظريــات  واجتهــدت  المفكريــن؛  قــت  رَّ واأ

نثروبولوجيــة والجتماعيــة، ذات الخلفيــات  الأ

والتوجهــات  الثقافيــة  والهويــات  الدينيــة 

الحضارية المتنوعة، في تحليلها عبر العصور.

ســباب  الأ اســتعراض  فــي  الجميــع  وتبــارى 

مــم  لــى مــوات الأ ّدت اإ وتحليــل العوامــل التــي اأ

ــرت ظاهــرة اندثــار وانهيار الحضــارات من  وفسَّ

المســيرة  عبــر  مختلفــة،  وزوايــا  شــتى  جوانــب 

لهــا  نســان، وهــي حضــارات كان  التاريخيــة لالإ

نســاني  ثيراتهــا الكبــرى على مجرى التاريخ الإ تاأ

بيــن  مــا  الحضــارات  هــذه  وتراوحــت  القديــم، 

ثيــرات المحــدودة  قليميــة ذات التاأ المحليــة والإ

في تاريخ البشــرية وما بيــن الحضارات الكونية 

و البيزنطية  الكبرى، مثل: المصرية الفرعونية اأ

و الصينية التي كانت ملء السمع والبصر. اأ

وتلــك  والنشــغال  الهتمــام  هــذا  يكــن  ولــم 

للفهــم  محاولــة  محــض  الفكريــة،  الســيرورة 

جابــًة  اإ كان  مــا  بقــدر  والســتيعاب  والتحليــل 

قــة:  المؤِرّ التاريــخ  ســئلة  اأ عــن  معرفيــة شــاملة 

ليات نهضتها  مم والشــعوب؟ وما اآ كيف تحيا الأ

ســباب  م علة انهيارها واأ ثيراتهــا؟ وكيــف تفهُّ وتاأ

ب هذه  ل الِعَبر والعظات؛ لتجنُّ مُّ انتحارهــا، وتاأ

النهايــات: حيــاًة ســوية؛ ومرًضا وعرًضــا ووصفًة 

وعالًجا.

همية الكبرى؛  ن هــذه القضية ذات الأ تصــور اأ واأ

مســاحتها  خــذ  تاأ ولــم  جيــًدا  دراســتها  تتــم  لــم 

الكافيــة فــي العالــم العربي، الــذي يعيش اليوم 

على هامش التاريخ في ضوء تمظهرات التدهور 

هــذا  فــي  راصــد  كل  يلمســها  التــي  الحضــاري 

المنعطف التاريخي الذي يغشاه حالًيا!

تحصــر  ن  اأ بمــكان،  الصعوبــة  مــن  كان  ذا  واإ

بعــاد التحليــل، ومــا طرحــه  تجليــات الجــدل واأ

عنــه  جــاب  واأ المفكــرون  مــه  وقدَّ المؤرخــون 

شــكالية الكبرى في هذه  العلمــاء، حول هذه الإ

لة هنــا فــي  المســاحة؛ فنحــاول تضميــن المســاأ

شــارات عامــة ومختصــرة، تعطــي صــورة عامــة  اإ

بــرز  واأ القضيــة  لهــذه  ومنطقيــة  توافقيــة  كـثــر  اأ

ن. التوجهات الكبرى التي ُطرَحت في هذا الشاأ

ســباب  هــم اأ اأ ن  جمــع الكـثيــرون علــى اأ وفيمــا اأ

عوامــل  لــى  اإ يعــود  الحضــارات؛  تلــك  مــوت 

نســانية  داخلية، ســيما انهيــار منظومة القيم الإ

خالقيــة والقيميــة وفشــلها فــي التعاطــي مع  والأ

لمقتضياتهــا؛  الُملحــة  والســتجابة  التحديــات، 

لــى التكلس والجمود  مــا يقود هــذه الحضارات اإ

بــداع  الإ علــى  الذاتيــة  القــدرة  وفقــد  والعجــز 

لــى  اإ وصــوًل  والتطويــر؛  والتحديــث  والبتــكار 

المصيــر  مواجهــة  َثــمَّ  ومــن  العجــز،  مرحلــة 

المحتوم.

كـتــب مؤرخــون مختلفــون عــن صعــود وهبوط 

مــم؛ فقد تناول  الحضــارات وســقوط الدول والأ

مــة ابــن  مؤســس علــم الجتمــاع المــؤرخ العالَّ

خلــدون )1332- 1406م(، هــذه القضيــة بحًثا 

سباب وعوامل وقوة وسقوط  وقياًســا وتحلياًل لأ

وتوكيــده  )المقدمــة(،  كـتابــه:  فــي  الحضــارات 

ن هللُا بانقــراض الُملــك مــن  ذَّ ذا تــاأ نــه »اإ علــى اأ

ــة؛ حملهم على ارتــكاب المذمومات وانتحال  مَّ اأ

الرذائل وسلوك طريقها.

دى  ى فيمــا اأ دَّ ندلــس واأ وهــذا مــا حــدث فــي الأ

ن مكامن النهيار  لــى اأ لــى ضياعــه«، بما يشــير اإ اإ

ذاتيــة ومــن الداخــل بامتيــاز، وليســت بســبب 

و حروب خاســرة. كما وصف  معــارك خارجيــة اأ

لالنهيــار  محوريــة  ســباًبا  اأ كذلــك  خلــدون  ابــن 

ن غاية الُعمران، هي  مم؛ يقول: »اإ التدريجي لالأ

ذا بلــغ غايته؛ انقلب  نه اإ الحضــارة، والتــرف، واإ

عمار الطبيعية  خذ في الهرم، كالأ لى الفســاد واأ اإ

خالق الحاصلة من  ن الأ للحيوانات، بل نقول: اإ

 الفساد«!
ُ

صل الحضارة، والترف، هي اأ

رنولــد  كان جوهــر نظريــة المــؤرخ البريطانــي اأ

توينبي )1٨٨9-1975م(، المعروفة بـ)التحدي 

نتها موسوعته:)دراســة  والســتجابة( التــي تضمَّ

ابــن  بالعبقــري  كـثيــًرا  فيهــا  ــر  ثَّ وتاأ للتاريــخ( 

نما تصعد  ن الحضــارات اإ خلــدون، مؤكــًدا فيها اأ

دة سواء كانت  وتنهض؛ استجابة لتحديات محدَّ

وعندمــا  اجتماعيــة.  م  اأ ماديــة  التحديــات  هــذه 

تعجــز هذه الحضــارة عن الســتجابة للتحديات 

نهــا تدخل في مرحلة النهيار،  التــي تواجهها؛ فاإ

تمــوت  والحضــارات  مــم  الأ ن  اأ علــى  مشــدًدا 

ساًسا؛ بسبب عوامل داخلية. اأ

وفــي القلــب من هــذه العوامل؛ انهيــار منظومة 

فــي  القضيــة  هــذه  وجــز  واأ خالقيــة.  الأ قيمهــا 

ن الحضــارات ل تمــوت قتــاًل؛  عبــارة بليغــة: “اإ

ل  نمــا انتحــاًرا”! وفــي دراســته للتاريخ؛ تشــِكّ واإ

خالقيــة عصــب  العوامــل الدينيــة والقيميــة والأ

اســتمرار الحضارات ويقف البتعاد عن قيمهما 

لى تفسخ المجتمع وانهيار حضارته. اإ

مريكــي ويليــام ديورانت  فيمــا وضــع المــؤرخ الأ

القيــم  منظومــة  انهيــار  )1991-1٨٨5م(، 

ســباب ســقوط  خالقيــة فــي طليعة اأ الدينيــة والأ

العظيمــة  »الحضــارات  فيقــول:  الحضــارات، 

ــر نفســها مــن داخلهــا.  ل عندمــا تدِمّ اإ ل تنهــزم 

ســباب الرئيسة لنهيار روما مثاًل والحضارة  والأ

خالقياتــه..«.  واأ شــعبها  فــي  تكمــن  الرومانيــة؛ 

جمــاع وتوافــق متطابقيــن بيــن  وهكــذا حــدث اإ

مريكــي  المؤرخيــن: العربــي والبريطانــي مــع الأ

شــكالية ســقوط، وانتحارهــا، وهــو: انهيــار  فــي اإ

خالقية. المنظومة القيمية والأ

نهــوض  علــى  مهًمــا  التاريــخ شــاهًدا    وســيظل 

متتاليــة  دورات  فــي  وانتحارهــا   الحضــارات 

م  نســان نفســه، بعدمــا قــدَّ تشــبه دورة حيــاة الإ

لنــا شــهادات كـثيــرة معاصــرة؛ تؤكد بمــا ل يدع 

د مســيرة البشــر؛  خطر ما يهِدّ ن اأ مجاًل للشــك اأ

داء الحضاري، واهتــزاز العالقة  هــو اختــالل الأ

داء القيمي السلوكي. بداع والأ بين الإ

ه ميخائيل غورباتشــوف  برز ذلك ما خطَّ ولعل اأ

بـــ  يســمى  كان  مــا  رئيــس  )1931-1931م(، 

)التحــاد الســوفييتي( فــي كـتابــه: بيريســترويكا 

العلميــة  النتصــارات  “رغــم  البنــاء(:  عــادة  )اإ

والتقنيــة؛ نجــد نقًصــا واضًحــا فــي الكـفايــة فــي 

توظيــف المنجــزات العلمية” ويســتطرد، قائاًل: 

“لقــد بــداأ التدهــور التدريجــي فــي قيــم شــعبنا 

يديولوجيــة والمعنويــة، وبــداأ الفســاد يســري  الأ

خالقيــات العامــة” مواصــاًل الحديــث في  فــي الأ

ن نرفع روح الفرد،  ن: “مهمتنا اليوم اأ هذا الشاأ

ونحتــرم عامله الداخلي، ونعطيــه قوة معنوية؛ 

ليكون مستقيًما، حي الضمير”!

نســانية  ن منظومــة القيــم الدينية الســامية والإ اإ

خالقيــة الرفيعــة؛ ســرُّ الحضــارات  الراقيــة والأ

مــم واســتدامتها. ومهمــا  وديمومتهــا وازدهــار الأ

بنية والعمارات؛ وضجت المصانع؛  تطاولت الأ

ــت الطــرق والمســارات مــن دبيب النشــاط  وملَّ

سهم والسندات،  التجاري، وارتفاع مؤشرات الأ

خالق؛ فمصير  طار القيــم والمبادئ والأ وغــاب اإ

مير  لى زوال، ورحم هللا اأ هذه الحضارة، حتًما، اإ

حمد شوقي، حين قال: الشعراء اأ

ن  خالق؛ ما بقيت     ***      فاإ مم الأ نما الأ          واإ

خالقهم؛ ذهبوا! همو ذهبت اأ
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سؤال انهيار الحضارات وانتحارها
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 : FP استراتيجية الصين تقوم 
على التعلم من أخطاء أمريكا

دار السالم/ متابعة

نها تسير على خط دقيق في محاولة لكسب النفوذ مع البتعاد عن  تدرك الصين اأ

الخصومات الوطنية المعقدة والصراعات الطائفية في المنطقة

نشــرت مجلة "فورين بوليســي" مقال للباحث المتخصص بالدراسات الصينية في 

مريكا كانت على مدى 12 عاما تحاول  ن اأ يك فريمان قال فيه؛ اإ كسفورد اآ جامعة اأ

وسط. فك ارتباطها بالشرق الأ

ســرائيل وروسيا والسعودية  يران واإ قليمية، بما في ذلك اإ وقد اســتجابت القوى الإ

كـثر شراسة بعضها مع بعض. وتركيا، بالبحث عن حلفاء جدد والتنافس بشكل اأ

كبر في الشــرق  وبعيــدا عــن العناويــن الرئيســية، فقــد كانــت الصيــن هي الفائــز الأ

كبر مشــتر لنفط  صــال اأ مريــكا كمــا يقول فريمــان. وكانــت بكين اأ وســط مــا بعــد اأ الأ

ن، وبدون ضجة، القوة الخارجية الوحيدة التي لها عالقات  صبحت الآ المنطقة واأ

سياسية وتجارية قوية مع كل دولة رئيسية هناك.

وسط يعاود الظهور كساحة لتنافس  ن الشرق الأ وبالنسبة لواشنطن، فهذا يعني اأ

ي مصالح  وســط اأ القــوى العظمــى. ول يهــدد نفــوذ الصيــن المتزايــد فــي الشــرق الأ

مريكا بشكل مباشر بعد. حيوية لأ

يــران والروابط الودية مع المليشــيات  ن تعمق تحالــف الصين مع اإ ومــع ذلــك، فــاإ

مــر مقلق، ويشــكل مخاطــر على المــدى الطويل على  مريــكا اأ الشــيعية المعاديــة لأ

مريكية والشراكات والوصول التجاري. القوات الأ

يران لمنع  دارة بايدن فرض ثمــن على الصين واإ ن على اإ ومــن هنــا يقــول الكاتب؛ اإ

ن  يضا اأ ن تدرك اأ شــراكـتهما الســتراتيجية الناشــئة من النمو بدون رادع. ويجب اأ

سرائيل ودول الخليج-  وسط -بما في ذلك اإ معظم حلفائها وشركائها في الشرق الأ

مريكا  ي طــرف في التنافس الجيوسياســي بين اأ لى اأ مصممــون علــى عــدم النحياز اإ

والصين.

ت في البحث عن مفهوم استراتيجي جديد لالنخراط  ن الصين بداأ ويعلق فريمان اأ

وباما عــن "التحول نحو  دارة اأ عــالن اإ وســط، بعــد فتــرة وجيزة مــن اإ فــي الشــرق الأ

سيا" في عام 2011. اآ

السياســة  فــي  بــرز  الأ الصينــي  المعلــق  وانــج جيســي،  اقتــرح  عــام 2012،  وفــي 

ســماه "الزحــف باتجــاه الغــرب"، حيــث كـتــب: "بينمــا تعيــد  الخارجيــة، مفهومــا اأ

مريــكا والصين مثيرة للجدل  صبحت العالقة بين اأ ســيا، اأ واشــنطن التــوازن نحو اآ

على نحو متزايد وتقوم على نتيجة صفرية".

ســيا الوســطى  ن تصبــح اآ ســيا، توقــع وانــغ اأ ومــع احتــدام المنافســة البحريــة فــي اآ

وسط منفتحة مجددا على التعامل مع الصين. والشرق الأ

ن يؤدي  وســط يمكن اأ مريكي الحتمي من الشــرق الأ ن النســحاب الأ وقال وانغ؛ اإ

مس الحاجة  مريكا كانت "فــي اأ ن اأ مريكا والصيــن("؛ لأ لــى "اســتفادة الطرفيــن )اأ اإ

فغانستان وباكستان". لى مساعدة الصين في تحقيق الستقرار في اأ اإ

ونشــر مقــال وانــغ قبــل مؤتمــر الحــزب الثامــن عشــر للحــزب الشــيوعي الصينــي 

على منصب، وكان ســابقا للمنطق  لى اأ مباشــرة، عندما تمت ترقية شــي جينبينغ اإ

الطابــع  ضفــاء  اإ ســيتم  كان  التــي  التمويــل  ومفاهيــم  والشــعارات  الســتراتيجي 

طلق عليها  المؤسســي عليهــا قريبــا تحت اســم "حزام واحــد، طريق واحد"، التــي اأ

لحقــا مبــادرة الحــزام والطريــق. ومــع ذلــك، كانــت ردود الفعــل على تركيــز وانغ 

وسط قاسية وفورية. الصريح على الشرق الأ

ن تعطــي  ن الصيــن يجــب اأ وفــي مقــال رد عليــه، جــادل الباحــث شــيان شــياو بــاأ

و  ول وتتجنب نشــر مواردها على مســاحة واســعة. وبعد ســطر اأ ولوية لجيرانها اأ الأ

ســطرين من المديح الشــخصي لوانغ، انطلق شــيان في نقد حاد. وتســاءل: "ماذا 

ول دول الجــوار الغربي، تليها  يهــدف بشــيطنة كلمة الغــرب؟ فمن منظور البعد، اأ

فريقية البعيــدة." ذهب  لــى حــد مــا، ثــم الــدول الأ وســط البعيــدة اإ دول الشــرق الأ

ن وانغ كان يشــجع الصين على التوســع بشكل مفرط والتحول  لى القول باأ شــيان اإ

فغانستان والعراق. مريكا ضمنيا في اأ لى بالوعة استراتيجية، كما فعلت اأ اإ

ن يثيــر  نه اأ ن "الزحــف باتجــاه الغــرب" مــن شــاأ خــر لقتــراح وانــغ بــاأ واحتــج نقــد اآ

خــرى، فاحتــج الباحــث تشــي شــانغ، الــذي كـتب في  اســتعداء القــوى العظمــى الأ

ن الســتراتيجية ســتضر بالعالقات مع روســيا  "غلوبــال تايمــز" فــي عــام 2013، باأ

لى الســتثمار فــي "المجالت الخطــرة". ل ينبغي  مريــكا، وتقــود الصين اإ والهنــد واأ

ن تحكــم علــى المخاطــر  ن "تتخــذ خطــوة كبيــرة فــي ذلــك، بــل يجــب اأ للصيــن اأ

الستراتيجية وتضع خطة استراتيجية لفهم" زحفها باتجاه الغرب" بشكل كامل.

وباختصــار، كان العديــد مــن مفكري السياســة الخارجية الصينييــن قلقين للغاية 

تي بنتائج عكســية لمشــروع صيني طموح، مثل مبادرة  ن المخاطر التي قد تاأ بشــاأ

وســط. وفهــم الســتراتيجيون الصينيــون منطــق  الحــزام والطريــق فــي الشــرق الأ

جل المنفعة السياســية، لكنهم كانوا  الســتفادة من القوة القتصادية للبالد من اأ

يخشون التورط في شبكة من الخصومات القومية والطائفية في المنطقة. ويشير 

ن تجنب مثل هذه النتيجة ليس بالمهمة السهلة. لى اأ التاريخ، في الواقع، اإ

مبراطوريــات الخارجيــة علــى مــر  زقــا للعديــد مــن الإ وســط ماأ لقــد كان الشــرق الأ

مريكا وبريطانيا وروسيا وفرنسا. القرون، بما في ذلك اأ

وتفســر هــذه العتبارات ســبب تعامــل الصين مع مبادرة الحزام والطريق بشــكل 

ســيا الوســطى  فريقيا واآ خــرى. فــي اأ ي منطقــة اأ وســط عــن اأ مختلــف فــي الشــرق الأ

مريــكا الجنوبيــة، عادة ما تــروج الصين لعقــد صفقاتها من  ســيا واأ وجنــوب شــرق اآ

حمر. وعلــى النقيض مــن ذلك، في  عالميــة والصــور والســجاد الأ خــالل الضجــة الإ

بقاء صفقاتهــا بعيدة عن العناوين الرئيســية قدر  وســط، تحــاول بكيــن اإ الشــرق الأ

مكان. ولم ُيكـتب سوى القليل، على سبيل المثال، عن كيفية استثمار صندوق  الإ

بو ظبي في ســنيس تايمز، شــركة الذكاء الصطناعي الصينية  الثروة الســيادية في اأ

الشهيرة ببرامج التعرف على الوجه. لم يتم نشر معظم اتفاقيات الحزام والطريق 

و  و الماندريــن اأ نجليزيــة اأ وســط بالكامــل باللغــة الإ بيــن الصيــن ودول الشــرق الأ

يران التي تبلغ  ن الشــراكة الســتراتيجية الشــاملة بين الصين واإ اللغات المحلية. اإ

قيمتها 400 مليار دولر معروفة للجمهور، فقط بسبب تسريبها.

ن  وســط، فاإ ذا كان هــدف الصيــن هــو تحقيــق نفــوذ دون التــورط فــي الشــرق الأ واإ

مبــادرة الحــزام والطريــق تنجــح ببراعــة. وتشــمل قائمــة الــدول التي تؤيــد مبادرة 

يران والعراق  خر بالشــراكة معها: مصــر واإ و باآ الحــزام والطريــق والتزمت بشــكل اأ

نــذار  ن يكــون جــرس اإ مــارات. هــذا وحــده يجــب اأ وقطــر والســعودية وتركيــا والإ

ي شــيء تقريبا، لكنهــا جميعا تريد عالقات  لواشــنطن. فــال تتفــق هذه الدول على اأ

وثق مع الصين. اأ

كبــر التي تواجه  شــكالية الأ يران الإ وتشــكل الشــراكة الســتراتيجية بيــن الصين واإ

يرانيــة بيــن فصيــل  مريكيــة. وتنقســم السياســة الداخليــة الإ المصالــح الوطنيــة الأ

صالحــي معتــدل مؤيد للصين وفصيل متشــدد مواٍل للصيــن، الذي تبنى بحماس  اإ

مبادرة الحزام والطريق.

يران على  دارة ترامب في التعامــل مع اإ قصى" لإ لقد ســاعدت سياســة "الضغــط الأ

يرانية ودية منذ عقود، لكنها  تمكين المتشــددين. لقد كانت العالقات الصينية الإ

تحســنت بســرعة خــالل رائســة دونالــد ترامــب. حيــث قامــت الصيــن بمشــتريات 

يران، فــي انتهاك  مدادات التصــالت لإ يراني وباعــت اإ كبيــرة مــن النفــط الخــام الإ

للعقوبات، وتتفاوض حاليا على اتفاقية لميناء جاســك خارج مضيق هرمز. وكان 

ن يجــري البلــدان تدريبــات بحريــة مشــتركة فــي المحيــط الهنــدي  مــن المفتــرض اأ

س  خيرة، مستشهدة بعطلة راأ ســبوع الماضي. )انســحبت الصين في اللحظة الأ الأ

ن  م ل، فاإ موال في الجدول الزمنــي الموعود اأ الســنة الجديــدة(. وســواء تحققــت الأ

كـثــر صعوبة في  توقــع الدعــم الصينــي ســيحث طهــران علــى التفاوض علــى صفقة اأ

دارة بايدن. المفاوضات النووية مع اإ

سباب مماثلة،  لى الصين لأ نحاء المنطقة اإ وتنجذب الجماعات الشيعية في جميع اأ

مريكا. فــي العراق، كـتب وزيــر الكهرباء في  فهــم يرونهــا ثقــال اســتراتيجيا موازنا لأ

ساسي كشريك استراتيجي  ن "الصين هي خيارنا الأ كـتوبر 2019 اأ ول/ اأ تشرين الأ

شــادت الجماعات الشــيعية شبه العسكرية من العراق  على المدى الطويل". كما اأ

لــى لبنــان )حــزب هللا( مــرارا بالصيــن، وطالبــت  هــل الحــق( اإ وســوريا )عصائــب اأ

مريكا. بالستثمارات الصينية باعتبارها توبيخا لأ

ي رد فعــل مناهــض للصيــن فــي الدول الســنية  ن هــذا لــم يثــر اأ والمثيــر للدهشــة اأ

طلقت الســعودية برنامجــا لتدريس اللغــة الصينية  الرئيســية فــي المنطقــة، فقــد اأ

مــارات  كلغــة ثالثــة فــي جميــع المــدارس والجامعــات. واســتعانت الســعودية والإ

والكويــت بشــركة هــواوي لبنــاء البنيــة التحتيــة لالتصــالت جــي فايــف، متحديــة 

جنبية تمنح موافقة طارئة للقاح  ول دولة اأ مارات اأ مريكية. وكانت الإ الضغوط الأ

ل  كوفيــد-19 مــن ســينوفارم الصينيــة، وغــرد حاكم دبي الشــيخ محمد بن راشــد اآ

مكـتوم صورة لنفسه وهو يتلقى ظاهريا حقنة من ذلك اللقاح.

ن الصين لم تدفع ســوى ثمن دبلوماســي ضئيل في الشــرق  ومــن الالفــت للنظــر اأ

قليات المســلمة فيها. وفي  نســان ضــد الأ وســط لنتهاكاتهــا الجســيمة لحقــوق الإ الأ

ميــر محمد بن ســلمان لبكين،  شــيد بزيــارة ولــي العهد الســعودي الأ عــام 2019، اأ

شــاد الزعيم الصاعد  حيث وقع البلدان العديد من الصفقات التجارية الكبرى، واأ

ييد ضمنــي لحملة القمع  رهاب"، وهــو تاأ بسياســات الصيــن المحليــة "لمكافحــة الإ

يغور. ضد الإ

يغور، وهم شــعب تركي  وقبل بضع ســنوات فقط، كانت تركيا مدافعا بارزا عن الإ

ســطنبول. لكن فــي العام الماضــي، التزم الرئيــس التركي  لديــه جاليــة كبيــرة فــي اإ

ن الشــرطة التركية  ن هــذه القضيــة، وُيزعــم اأ ردوغــان الصمت بشــاأ رجــب طيــب اأ

مــر من الصين، فمــع انزلق القتصــاد التركي  يغــور باأ اعتقلــت مــات الالجئيــن الإ

ي وقت مضى على الســتثمار  كـثر من اأ ردوغان اأ زمة، يعتمــد اأ عمــق فــي الأ بشــكل اأ

والتجارة الصينية.

وســط بشــكل  فــي الوقــت الحالــي، ل يهــدد النفــوذ الصيني المتنامي في الشــرق الأ

مريكية رئيســية. وبشــكل ما، يصف هذا ســمة عامة للمنطقة:  ي مصلحة اأ مباشــر اأ

قــل مما كانــت عليه قبل  وســط اليوم اأ مريــكا لديهــا مصالــح وطنيــة في الشــرق الأ اأ

و عقدين. عقد اأ

نشــاء  همية في منع الصين من اإ يضا مصلحة بالغة الأ مريكا كما يقول الكاتب اأ ولأ

دوات الستبدادية التقنية.  ن تصبح مصدرة لالأ و اأ كـتلة جيوسياســية اســتبدادية، اأ

ليــس لــدى واشــنطن ســوى القليل من الطــرق النظيفة لمنــع النفــراج التدريجي 

كيد فرض تكاليف على الدول التي  بين بكين وموسكو وطهران، لكن يمكنها بالتاأ

و قدرات مراقبة من الصيــن، تماما كما فرضت عقوبات على  ســلحة اأ تحصــل علــى اأ

س -400 الروسية. نظمة اأ تركيا لشرائها اأ

هميــة فــي منــع الصيــن مــن  مريــكا مصلحــة بالغــة الأ ن لأ خيــرا، يقــول الكاتــب؛ اإ اأ

مريكا  دعــم حــزب هللا والفصائــل الشــيعية المعادية في العراق التي تهــدد حلفاء اأ

صولها في المنطقة. واأ

لــم تطلــق الصيــن العنان لفيض الســتثمار في لبنان كمــا طلب حزب هللا الصيف 

ذا دعمت  نها ســتدفع الثمن اإ بالغ بكين باأ ن تواصل اإ مريــكا اأ الماضــي، لكــن علــى اأ

حــزب هللا. وفــي الحــالت الحساســة مــن الناحيــة الجيوسياســية مثــل لبنــان، قــد 

لــى الضغــط علــى صنــدوق النقــد الدولــي لتخفيــف القيــود علــى  تحتــاج واشــنطن اإ

نها تسير على خط دقيق، في محاولة لكسب النفوذ مع  القروض. وتدرك الصين اأ

ن  البتعــاد عــن الخصومات الوطنية المعقدة والصراعــات الطائفية في المنطقة. اإ

ساسي لصالح الصين. وسط يعمل بشكل اأ الوضع الراهن في الشرق الأ

مريكا مبالغ طائلة لمحاربة الجماعات المتطرفة وحماية حرية المالحة في  تنفق اأ

سعار النفط. ما تريده الصين هو الحفاظ  المنطقة، وتستفيد الصين من استقرار اأ

علــى هــذا الترتيب مع اكـتســاب القــدرة تدريجيا على الضغط علــى الدول لالنحياز 

ن قدرة  ل اأ مريكية هنــا، اإ لها.علــى الرغــم مــن عدم وجود تهديد مباشــر للمصالح الأ

مر مثير للدهشــة  وســط اأ الصيــن علــى جــذب شــركاء راغبيــن بهــدوء في الشــرق الأ

مريكا راضية  ل تكــون اأ ويســتحق مزيــدا من التدقيق. علــى المدى الطويل، يجب اأ

ذا كانت بكين ستكون المستفيد الرئيسي منها. قليمي اإ من الإ عن ضمان نظام الأ
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مسعود صبري

دللــة  وســع  اأ ســالم  الإ فــي  الــزكاة 

المســلم  مــال  مــن  جــزء  خــراج  اإ مــن 

للمســتحقين له من الفقراء والمســاكين 

ن الزكاة  وغيرهــم مــن مصارف الــزكاة، اإ

ن يطلــق  و مــا يمكــن اأ وســع اأ بالمعنــى الأ

الجهــد  بــذل  هــو  الحيــاة  بــزكاة  عليــه 

والطاقــة فــي كل تخصــص ومجــال لنفع 

المسلمين،.

حــول  رحــب  اأ فاقــا  اآ يفتــح  الفكــر  وهــذا 

تبــادل المنافــع المعنويــة والماديــة فــي 

لى ترابط ذلك  المجتمع المسلم، ويدعو اإ

ســالمية في  خوة الإ المجتمــع وتحقيق الأ

ن يعبر  لى اأ بهى صورها، ويدفع المسلم اإ اأ

ســالم والمسلمين،  عن صدق انتمائه لالإ

عــن  يتوقــف  ل  ســالم  لالإ النتمــاء  ن  واأ

لــه  بــل  فحســب،  بالشــهادتين  التلفــظ 

ن  تبعــات اجتماعية وتنمويــة وغيرها، واأ

القائميــن بالزكاة بمعناها العام ل عالقة 

و غنــى، بــل لــه عالقــة بمطلــق  لــه بفقــر اأ

العطاء للغير.

ن كانــت زكاة المــال تجعــل طرفيــن،  واإ

ن زكاة  خــذ، فــاإ خــر اآ حدهمــا معــط والآ اأ

نســان هــو معــط من  الحيــاة تجعــل كل اإ

خــرى، وبهذا يتم  خــذ من جهة اأ جهــة، واآ

تبادل المنافع، تحقيقها على وجه يشيع 

فــي المجتمــع المحبــة والــوائم، ويجســد 

مــة  الأ معنــى  وتحقيــق  خــوة،  الأ رابــط 

نَّ َهِذِه  الواحــدة، كما فــي قوله تعالــى: }اإ

ُكــْم َفاْعُبُدوِن{  َنا َربُّ ًة َواِحــَدًة َواأ مَّ أ
ُتُكــْم ا مَّ أ

ا

نَّ  }َواإ ســبحانه:  وقولــه   ،]92 نبيــاء:  ]الأ

ُكــْم  َربُّ َنــا  َواأ َواِحــَدًة  ــًة  مَّ أ
ا ُتُكــْم  مَّ أ

ا َهــِذِه 

وتزييــل   ،]52 ]المؤمنــون:  ُقــوِن{  َفاتَّ

خــرى  والأ بالعبــادة  حدهمــا  اأ يتيــن  الآ

وســع ومجال  بالتقــوى، يعطي لنا معنى اأ

رحب، ليجمع المسلم في تعامالته بين  اأ

وســع مــن النتظــام  العبــادة بالمعنــى الأ

ســالم، وبيــن التقــوى التــي  فــي ســلك الإ

لى هللا  تضع له معايير السير في طريقه اإ

ومع الناس.

الــزكاة  نــواع  اأ نفصــل  ن  اأ ردنــا  اأ ن  واإ

بــل  المقــام،  لضــاق  العــام  بالمعنــى 

لى تلك  ن يصــل اإ يضــا اأ ولضــاق العقــل اأ

المعانــي الواســعة والمجــالت الرحبــة، 

ن يبحــث فــي  لكــن حســب كل امــرئ اأ

زكاة  مــن  يقدمــه  ن  اأ يمكــن  عمــا  نفســه 

الحياة، ومن ذلك:

زكاة الجسد

ن يزكي المرء جســده باستعمال  وذلك اأ

جســده فــي طاعــة هللا تعالى، وبمــا ينفع 

علــى  خريــن  الآ يســاعد  ن  كاأ خريــن،  بالآ

بــو  اأ رواه  مــا  ذلــك  ومــن  شــيء،  حمــل 

هريــرة – رضــي هللا عنــه – قــال: »قــال 

رســول هللا – صلــى هللا عليــه وســلم -: 

»كل ســالمى مــن النــاس عليــه صدقــة، 

كل يوم تطلع فيه الشــمس« قال: تعدل 

بيــن الثنيــن  صدقة، وتعيــن الرجل في 

و ترفــع لــه عليها  دابتــه، فتحملــه عليهــا اأ

متاعــه، صدقة« ، قال: »والكلمة الطيبة 

لى الصالة  صدقــة، وكل خطوة تمشــيها اإ

الطريــق  عــن  ذى  الأ وتميــط  صدقــة، 

خرجه البخاري ومسلم. صدقة« . اأ

ن تغبــر القدمــان في ســبيل  جمــل اأ ومــا اأ

صالحا بين الناس. هللا؛ نصحا ودعوة واإ

زكاة العلم

هــم الزكــوات، حتــى  اأ وزكاة العلــم مــن 

ن  قــال نجــم الديــن العــزي ” ول شــك اأ

ول  مة الكـتــاب، والعلم الأ فــي توريث الأ

عظــم  اأ زكاة  ي  واأ وتزكيــة،  لهــم  تكريمــا 

ســرار  مــن زكاة العلــم، والطــالع علــى اأ

شــك  ول  التوحيــد  وحقائــق  المعرفــة، 

كـثــر عملــه، ونمــت  كـثــر علمــه اأ ن مــن اأ اأ

ل لم يكن علمه معتدا به، ول  حواله، واإ اأ

ليه.” . حســن التنبــه لما ورد في  ملتفتــا اإ

التشبه )1/ 103(.

وصور زكاة العلم كـثيرة، منها:

العلــم  ول صــور زكاة  واأ العلــم:  1.نشــر 

نشــره، لقوله تعالــى }لتبيننــه للناس ول 

ل عمران 17٨، وقوله تعالى  تكـتمونه{ اآ

ليهــم{  اإ رجعــوا  ذا  اإ قومهــم  }ولينــذروا 
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بــي بكــرة رضــي هللا عنــه فــي  ولحديــث اأ

عليــه  هللا  صلــى  النبــي  ن  اأ الصحيحيــن 

ل  اأ  ” بمنــى:  خطبتــه  فــي  قــال  وســلم 

ليبلغــن الشــاهد منكــم الغائــب، فلعــل 

وعى لــه من بعض من  مــن يبلغــه يكون اأ

بــي هريــرة في ســنن  ســمعه”.  وحديــث اأ

فكـتمــه  علــم  عــن  ســئل  مــن  داود  بــي  اأ

لجمه هللا بلجام من النار يوم القيامة”. اأ

على  2.العمــل بالعلــم: والعمــل بالعلــم اأ

بو حاتــم الواجب  درجــات زكاتــه، قــال اأ

علمــه  يدنــس  مــا  مجانبــة  العاقــل  علــى 

ســباب هــذه الدنيــا مــع القصــد فــي  مــن اأ

لزوم العمل بما قدر عليه ولو اســتعمال 

حاديــث مــن كل مائتــي حديث  خمســة اأ

دى زكاة العلــم فمــن  نــه قــد اأ فيكــون كاأ

عجــز عــن العمــل بمــا جمــع مــن العلــم 

ن يعجــز عــن حفظــه. روضة  فــال يجــب اأ

العقالء ونزهة الفضالء )ص: 3٨(. وعن 

ن مــن عمــل بعلــم الروايــة  ابــن ســعد اأ

بعلــم  عمــل  ومــن  الدرايــة،  علــم  ورث 

الدرايــة ورث علــم الرعايــة، ومــن عمــل 

لــى ســبيل الحــق.  بعلــم الرعايــة هــدي اإ

ذا طلــب العبــد  وعــن مالــك بــن دينــار: اإ

ذا طلبه  العلم ليعمل به كســره علمه، واإ

لغير العمل زاده كبرا.

زكاة الوقت

ل ينفــق المــرء كل وقتــه  وزكاة الوقــت اأ

ن ينفق  جل نفســه فحســب، بل عليه اأ لأ

ن يســاعد الغيــر،  بعــض وقتــه لغيــره، واأ

حسب جهده وطاقته.

ن يبحث كل صاحب  ومن زكاة الوقت اأ

خبــرة عــن خبراته؛ فينفــق وقته في نفع 

ن غالــب  مثلــة ذلــك اأ المســلمين، ومــن اأ

تنزيهيــة،  رحــالت  يســافرون  النــاس 

ن يتواصلــوا مــع المراكــز  فيمكــن لهــم اأ

ســالمية خاصــة في بالد  والمؤسســات الإ

غيــر المســلمين، فيقدمــون لهــم دورات 

فــي شــتى المجــالت، وليس فــي المجال 

الشرعي فحسب.

زكاة المال

نواع، فهناك زكاة واجبة،  وزكاة المــال اأ

زكاة  وهنــاك  المعروفــة،  الــزكاة  وهــي 

مــن  الــزكاة  ســوى  مــا  وهــي  مســتحبة، 

الصدقات والهبات والعطايا وغيرها.

جمــل النبي صلى هللا عليه وســلم  ولقــد اأ

نواعا كـثيــرة، كما  ن لهــا اأ الــزكاة، وبيــن اأ

ورد عن

شــعري – رضــي هللا عنــه  بــي موســى الأ اأ

ن النبــي – صلــى هللا عليــه وســلم –  – اأ

قــال: »علــى كل مســلم صدقــة« ، قيــل: 

ن لم يجد؟ قال: »يعتمل بيديه،  يت اإ راأ اأ

ن  يت اإ راأ فينفــع نفســه ويتصدق« قــال: اأ

لــم يســتطع؟ قــال: »يعيــن ذا الحاجــة 

ن  يــت اإ راأ اأ لــه:  الملهــوف« ، قــال: قيــل 

بالمعــروف،  مــر  »ياأ قــال:  يســتطع؟  لــم 

ن لــم يفعــل؟  يــت اإ راأ و الخيــر« ، قــال: اأ اأ

نها صدقة« .  قال: »يمســك عن الشــر، فاإ

خرجه البخاري ومسلم. اأ

زكوات متنوعة

فــكاره  ن يزكــي باأ نســان اأ كمــا يمكــن لالإ

كانــت  اأ ســواء  للنــاس،  البتكاريــة 

فــكار  اأ و  اأ شــخصية،  استشــارات 

و دللــة النــاس المحتاجيــن  لمشــاريع، اأ

جمــع  و  اأ الخيريــة،  الجمعيــات  علــى 

علــى  وتوزيعهــا  طعمــة  والأ المالبــس 

تعليــم  و  اأ والمحتاجيــن،  الفقــراء 

حقائــب  عمــل  و  اأ العلــوم،  طفــال  الأ

ثــاث  الأ صــالح  اإ و  اأ طفــال،  لالأ مدرســية 

جمــع  و  اأ للغيــر،  المنزليــة  جهــزة  الأ و  اأ

و توفيــر  اأ الفائضــة وتوزيعهــا،  طعمــة  الأ

الكـتب والمستلزمات الدراسية للطالب 

و غير ذلك. المحتاجين، اأ

حد دعائم المجتمع المســلم،  ن الزكاة اأ اإ

يتعلــق  الــذي  الخــاص  بمدلولهــا  ســواء 

و بمفهومها العام؛ الذي يشمل  بالمال، اأ

مناحــي الحيــاة، وهــو يمثــل ديناميكيــة 

الدؤوبــة،  وحركـتــه  المســلم  المجتمــع 

وتبادل المنافع بين المســلمين، ل فرق 

فيهــا بيــن غنــي وفقيــر، فــكل يزكــي بمــا 

يا كانت. وهبه هللا تعالى من نعمة؛ اأ
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بقلم د. رشاد لشين

لــى قيــادات جديــدة، ُتَعــد  متنــا الحبيبــة فــي حاجــة اإ اأ

تكويًنــا  تتكــون  حتــى  الصغــر؛  منــذ  ســليًما  عــداًدا  اإ

والقــدرة  العظيــم،  ســالمنا  اإ رســالة  يحقــق  صحيًحــا، 

نســان؛ حتى  علــى القيــادة طبيعة، وهبها هللا تعالى لالإ

ن يقــوم ِبَمَهّمَتــْي العبــادة  ن يقــود الحيــاة واأ يســتطيع اأ

ي  ّنِ َك ِلْلَمالِئَكِة اإ ْذ َقاَل َربُّ رض ﴿َواإ والســتخالف في الأ

ْرِض َخِليَفًة.. )30(﴾ )البقرة(.  ِفي الأ
ٌ

َجاِعل

ا بفطرة هللا  ا طبيعيًّ وهــذه القــدرات القيادية تنمو نمــوًّ

التي فطر الناس عليها، ودور المربي هو رعاية مراحل 

ن يكون نموُّ  النمــو وتعليــم المهارات، والحرص علــى اأ

القــدرة علــى القيــادة متوازًنــا ومعتــدًل، بــال زيــادة ول 

نقصان؛ حتى تســتقيم الحيــاة ويتكامل المجتمع، من 

دارة مؤسســية  دوار نحــو اإ خــالل الشــورى وتبــادل الأ

متنــا، مــن خــالل قادة  مــور اأ ناجحــة لشــون حياتنــا واأ

دارة، وفــي المقابل  مور خيــر اإ عظمــاء يديــرون دفــة الأ

مور  خــذ باأ و انعــدام القــدرات القيادية ياأ ن نقصــان اأ فــاإ

خــر والتخلف، كما  الحيــاة نحــو الضياع والفشــل والتاأ

ن زيادة النزعة القيادية تجرُّ نحو الطغيان والتســلط  اأ

والكبر والغرور والعدوان وبطر الحق وغمط الناس.

لــذا فنحــن بحاجــة للتربيــة القياديــة المتوازنــة التــي 

الحريــص  المتواضــع  المعتــدل  القيــادي  البــن  تربــي 

خريــن، المســتِعّد لتبــادل  علــى الشــورى، واحتــرام الآ

والمواهــب  دوار  الأ تكامــل  علــى  الحريــص  المواقــع، 

مة. والقدرات لخدمة المجتمع وصالح الأ

وللقــدرة على القيادة مراحل تطور طبيعية تتمثل في 

تي: الآ

وســلوك  والقصــد  رادة  الإ تكــون  بــدء   .1

السيادة والتفوق )من عمر 6- 12 شهًرا(

رادة والقصــد،  يبــداأ الســعي نحــو القيــادة بامتــالك الإ

وهمــا ميزتــان تظهــران في هذه الفتــرة، ورغم ترحيب 

باء بهمــا، لكنهم يجدون تحدًيــا في التعامل  معظــم الآ

معهما.

فــي  الرضيــع  يبــداأ  والقصــد،  رادة  الإ امتــالك  وبعــد 

ن  اأ ممارســة ســلوك الســيادة والتفــوق، فهــو يحــاول 

يســود المواقــف في التعامــالت البســيطة التي تحدث 

بينــه وبيــن المحيطين به، ويســعى للتفــوق عليهم في 

مان  سلوكه وتصرفاته، وذلك كلما شعر بالسعادة والأ

مــان  ذا فقــد الأ والثقــة بالنفــس، والعكــس صحيــح، فــاإ

والسعادة والثقة ينحسر سلوك السيادة والتفوق.

ولية علــى التظاهر  وفــي هــذه المرحلــة تبــداأ القــدرة الأ

ــطة مــن نوبــات  والرفــض والحتجــاج فــي صــورة مبسَّ

الغضــب، وذلــك عندمــا تتضــارب الرغبة في الســيادة 

والتفوق من الطفل الذي ما تزال قدراته محدودة مع 

سيطرة الوالدين.

خريــن  ثبــات الــذات والســتقالل عــن الآ اإ  .2

)من 2- 3 سنوات(

ثبات الذات واستقاللية القرارات؛  لى اإ تحتاج القيادة اإ

والقصــد  رادة  الإ امتــالك  بعــد  الطفــل  نجــد  لذلــك 

ثبــات  وممارســة ســلوك الســيادة والتفــوق؛ يبــداأ فــي اإ

خريــن، مــن خــالل ممارســة  ذاتــه والســتقالل عــن الآ

ورفــض  النفــس،  علــى  بالعتمــاد  عمــال،  الأ بعــض 

ثباًتــا  اإ الــالءات العديــدة  خريــن، وتقديــم  مســاعدة الآ

ا للقدرات.
ً
براز للذات واإ

المبــادرة  المؤقتة(وظهــور  الزعامــة   .3

خريــن )من  ة ومحاولــة فــرض الــذات علــى الآ والمبــاداأ

3- 6 سنوات(

رادة والقصــد المتميز بذاته  الواثــق بنفســه المالك لــالإ

مــور بالمبادرة  واســتقاللية قراراتــه؛ يحتــاج لقيادة الأ

المرحلــة؛  هــذه  فــي  تظهــر  ميــزة  وهــي  ة،  المبــاداأ و  اأ

نشــطة،  حيــث يبــادر الطفــل بالقيــام بمجموعة من الأ

خرين وعلى كل المواقف  ويحاول فرض نفسه على الآ

الســلوك  مرحلــة  هــي  المرحلــة  وهــذه  حــداث،  والأ

ل  المتمحور حول الذات، وفيها ل يرى الطفل العالم اإ

خرين،  من وجهة نظره هو، ول يعترف بوجهة نظر الآ

ويظهــر فيهــا العنــاد وثــورات الغضــب التــي هــي فــي 

صــل خطــٌة للســيطرة وفــرض وجهــة النظــر وقيادة  الأ

خرين لتنفيذ وجهة نظره. الآ

والقــدرة علــى الزعامــة فــي هــذه الفتــرة مؤقتــة، وغيــر 

خــرى،  اأ حياًنــا  اأ وتختفــي  حياًنــا  اأ تظهــر  فهــي  ثابتــة، 

وفــي هــذه الفتــرة تلعــب عمليــات التنشــئة والتطبيــع 

)القيــادة،  ســلوك  غــرس  فــي  ــا  مهمًّ دوًرا  الجتماعــي 

و )التبعية والمسايرة( في نفس الطفل. والسيطرة( اأ

بدء استقرار الزعامة( :والسعي لكـتساب   .4

خرين عن طريق التنافس  الشــعبية ومحاولة قيادة الآ

)7-9 سنوات(

تبــداأ مالمــح القيــادة والزعامــة فــي الظهــور )الطفولــة 

المتوســطة(، وفي هذه الفترة يبداأ الســلوك المتمحور 

حول المجتمع، ويمارس الطفل العالقات الجتماعية 

كافــة، مثــل التعــاون والعمــل فــي فريــق، ويتعلم قيم 

المجتمــع والمهــارات الجتماعيــة المتنوعــة، كاتخــاذ 

خرى، وهي  خرين، ويكـتســب خاصيــًة اأ وجهــة نظر الآ

هميــة خاصة بالنســبة  البحــث عــن ســمات تكون لهــا اأ

له، مثل: الشعبية، والقيادة، وفي هذه المرحلة تكون 

ــزت بخصائصهــا وســماتها،  معالــم الشــخصية قــد تميَّ

القيــادة  علــى  الطفــل  لقــدرة  بالنســبة  مــر  الأ ويســتقر 

ن يكــون قائــًدا وزعيًمــا  مــا اأ والزعامــة الجتماعيــة؛ فاإ

و بين بين. معًة وتابًعا ومسايًرا اأ و اإ ومسيطًرا اأ

التنافــس  المرحلــة  هــذه  فــي  الســلوكيات  بــرز  اأ ومــن 

خريــن بســبقهم والتفــوق عليهــم؛  ومحاولــة قيــادة الآ

لــى روح المنافســة وخاصــًة فــي  حيــث يميــل الطفــل اإ

الــروح واضحــًة فــي  مجتمــع المدرســة، وتظهــر هــذه 

لعاب  و فــي الأ ا اأ
طفــال المتفوقيــن دراســيًّ مجموعــة الأ

الرياضية الفردية والجماعية.

محاولــة  :وظهــور  الرفــاق(  جماعــة  قائــد   .5

فعال )10- شــخاص والأ القيــام بدور الكبــار والنقد لالأ

12 سنة(

النتمــاء  دائًمــا  طفــال  الأ يحــاول  المرحلــة  هــذه  فــي 

لــى جماعــة يحصلــون منهــا علــي التقبــل الجتماعــي؛  اإ

و ) الشــلة(  طفــال جماعــات الرفــاق اأ لذلــك يكــون الأ

الهــادئ  الطفــل  )الشــلل(  الجماعــات  وتتجاهــل   ،

ا فــي صفاتــه، وقــد لوحــظ 
ً
المنطــوي مهمــا كان ممتــاز

ن الطفــل الــذي مــر بخبــرة  فــي كـثيــر مــن الدراســات اأ

القيادة في المراحل السابقة تتوافر له الفرص ليكون 

قائــد جماعة فــي هذه المرحلة، وذلك بســبب امتالكه 

كـثــر  الأ تجعلــه  والمهــارات  الســمات  مــن  لمجموعــة 

شــعبية، وتحقق له درجة كبيرة من التوافق النفســي 

والجتماعــي ؛ ومــن هذه الصفات : الــذكاء، والحكمة، 

النفعالــي،  والتــزان  بالنفــس،  والثقــة  والفهــم، 

خريــن، والهتمــام بهــا،  دراك رغبــات الآ والنشــاط، واإ

ن يكون جديًرا بثقتهم فيه. ويجب اأ

يــزداد احتــكاك الطفــل فــي هــذه المرحلــة بجماعــات 

الكبــار ,ويســعى لكـتســاب معاييرهــم، واتجاهاتهــم، 

الشــباب  وســط  يجــري  مــا  يتابــع  فالّذكــر  وقيمهــم، 

نثى، ونجد الطفــل يحب صحبة  والرجــال، وكذلــك الأ

بطــال، ويتضايق  والديــه، ويفخــر بوالــده، وُيعجب بالأ

وامــر والنواهي، ويثور  الطفــل فــي هذه المرحلة من الأ

على الروتين، و يحاول التمرد علي سلطة الكبار، كما 

يالحــظ زيادة نقد الطفــل لتصرفات الكبار حتى يقال 

نه ينقد كل شئ وكل فرد. اأ

الممارســة الحقيقيــة للقيــادة :)مع تعزيز   .6

الهوية وتولي دور في المجتمع )12-21سنة(

الشــخصية،  تكويــن  تتويــج  هــي مرحلــة  الفتــرة  هــذه 

ومــع بدء النضــج والقدرة علــى التفكير المجــرد وبروز 

القيــادة  لممارســة  الحقيقيــة  القــدرة  تبــداأ  الهويــة، 

مارة  ى القائــد محمد الفاتــح اإ ســلوب ناضــج، وقــد تولَّ باأ

ســامة  وليــة مغنيســيا، وكان عمــره 12 عاًمــا، وتولــى اأ

بن زيد قيادة الجيش الذي بعثه رســول هللا صلى هللا 

ديب الروم وكان عمره 16 عاًما. عليه وسلم لتاأ

ذا غــاب الــدور القيــادي في هــذه المرحلــة تضطرب  واإ

ى هــذه المرحلــة في التقســيم  الشــخصية؛ لذلــك تســمَّ

مقابــل  فــي  )الهويــة  ريكســون  لإ الجتماعــي  النفســي 

اضطراب الدور(.

مــَة الريــادة والقيــادة التــي  متنــا الحبيبــة اأ ذا كانــت اأ واإ

العــدل  ونشــر  للعالميــن،  الرحمــة  لتقديــم  تســعي 

زاحة  والخيــر، وتخليــص العالــم مــن الظلم والشــر، واإ

مّسِ  شــرار الظالميــن عن قيادة البشــرية؛ فهــي في اأ الأ

وتمــالأ  الرايــة،  تحمــل  جديــدة  قيــادات  لــى  اإ الحاجــة 

الميــدان وتهتــف باســم هللا تعالــى وتتــوج بنصــر هللا 

المبيــن، فتكــون كلمــة هللا هــي العليــا وكلمــة الذيــن 

ن يســهر كل  ل بعد اأ كـفروا الســفلى، وذلك لن يكون اإ

م على تربية صالح الدين والمعتصم  ب وتســهر كل اأ اأ

بــاهلل وخالــد بــن الوليــد وطارق بــن زيــاد، وبعثهم في 

مــة مــن جديــد، مــن خــالل رعايــة المراحل الســتة؛  الأ

متنــا قادًة  لتكــون القــدرة علــى القيادة؛ حتــى ننضج لأ

لنــا  ويعيــدون  والعــار،  الــذل  عنــا  يمحــون  عظمــاَء، 

ــا  ذن هللا.. فهيَّ ن ذلــك لكائــن بــاإ الســؤدد والمجــد، واإ

عداد القادة الجدد. نشمر جميًعا لإ

مراحل التطور الطبيعي لقدرة األطفال على القيادة
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بيــن  بالنتشــار  التدخيــن  ظاهــرة  خــذت  اأ

الجنســين وصــارت يوميــات الرجيلــة  منتشــرة  

ماكــن العامة، اذ وصلت نســبة  فــي كـثيــر من الأ

المدخنيــن مــن كال الجنســين الــى 40 % علــى 

الرغم من اضرار التدخين وسلبياته التي ل تعد 

مراض  ول تحصى، لكونه يعد السبب الرئيس لأ

ن المدخنين ضربوا كل  الســرطان والقلب، ال اأ

التحذيــرات بعــرض الحائــط واخذوا يتســابقون 

بينهم على شراء النوع الفاخر لكونهم يعتقدون 

ن التدخيــن هــو الســبيل الوحيــد للتنفيس عن  اأ

همومهــم، لكــن فــي الحقيقــة مــا هــو ال ســعادة 

لى الموت.  وهمية تؤدي في نهاية المطاف اإ

ماكن المخصصة الأ

تجلــس روان محمد في احــد المطاعم وعالمات 

التذمــر والغضــب تبــدو واضحــة علــى محياهــا، 

بشــكل  اتنفــس  ن  اأ يمكننــي  "ل  تقــول:   اذ 

الســجائر  ســحابات  كـثــرة  بســبب  طبيعــي 

راكيــل داخــل المطعــم"، مبينة انــه "يجب  والأ

التدخيــن  يمنعــوا  ن  اأ المطاعــم  اصحــاب  علــى 

داخــل المطاعــم للمحافظــة على ســالمة الســر 

الكـثيــر  هنالــك  اذ  المتواجديــن،  طفــال  والأ

مــن المقاهــي  التــي يســتطيع المدخنــون فيهــا 

ن يؤثــر ذلــك في  التدخيــن بحريتهــم مــن دون اأ

صحة الخرين".

ي لمــار عبــد العزيــز التــي  وتتفــق معهــا فــي الــراأ

ن التدخيــن لــم يعــد يقتصــر مثلمــا كان  تــرى اأ

في الســابق على الرجال، بل زاد اقبال النســاء 

وحتــى المراهقيــن معتقدين انه نــوع من انواع 

ثر بثقافة الغرب، اذ تقول "اشعر  النفتاح والتاأ

بالزعاج عندما اذهب الى الصالونات النســائية 

المــكان،  تمــالأ  التــي  الســجائر  رائحــة  بســبب 

فاصبحت افضل العناية المنزلية". 

التدخين السلبي

تنصــت الطالبــة لمــى جمال الى شــرح الســتاذ 

بتمعــن واثنــاء القائــه المحاضــرة قــام باشــعال 

علــى  فخرجــت  بالختنــاق،  لتشــعر  ســيجارته 

الفــور مــن المحاضــرة، و تقــول لمــى "اعاني من 

تيني نوبة  داء الربــو وعند استنشــاقي الدخــان تاأ

الســعال وضيق في التنفس، لكن ليس بوسعي 

عمل شــيء لكون الكـثير من الطلبة والســاتذة 

فــي الكليــة يدخنــون  فــي كل مــكان مــن دون 

فــي  الســلبي  التدخيــن  ثيــر  تاأ مــدى  يراعــوا  ن  اأ

الشخاص، خصوصًا الذين يعانون من الربو". 

غياب القوانين

التاكســي  ســيارة  علــي  حميــد  الشــاب  جر  اســتاأ

فقــام  الســائق ســيجارته،  وفــور ركوبــه اشــعل 

بفتــح النافــذة علــى الرغم من بــرودة الجو، لكي 

يتخلــص مــن رائحــة التدخيــن، اذ يقــول علــي: 

ن يطفــئ ســيجارته اكـثــر  "طلبــت مــن الســائق اأ

مــن مــرة، لكنه رفض، فلــم يكن امامي غير فتح 

النافــذة، لكونــي اعاني مــن حساســية القصبات 

التدخيــن اصبــح منتشــرًا  ان  الهوائيــة، مؤكــدًا 

فــي كل مكان في ظــل غياب القوانين التي تحد 

المصانــع  الــى دخــان  بالضافــة  انتشــاره،  مــن 

والسيارات كلها تعتبر من ملوثات الهواء". 

مخاطر التدخين

ن "التدخين يتسبب  يؤكد الدكـتور جالل حميد اأ

ذ يجعلهــا ســميكة  فــي تليــف الرئــة وتدميرهــا، اإ

جــًدا عنــد المدخــن وســوداء، مــا يعيــق الرئتين 

عــن القيــام بوظيفتهما، بالضافة الــى انه يعتبر 

مــراض القلــب والســرطان،  العنصــر الســاس لأ

فضــاًل عــن الدخــان المتصاعد من الســيجارة او 

مامية  جزاء الأ صابة الأ الركيلة الذي يؤدي الى اإ

مــراض  مــن العيــن، مثــل الملتحمــة والقرنيــة باأ

"مخاطــر  ن  اأ مبينــًا  المزمنــة"،  الحساســية 

التدخيــن ل تقتصــر علــى المدخــن،  فقــد يكــون 

ثيرهــا اكـثــر فــي الشــخاص غيــر المدخنيــن،  تاأ

لكونــه يعتبــر الســبب المباشــر لحــالت الوفاة، 

للكـثيــر  والمســبب  الــولدة  لحديثــي  خصوصــًا 

زمات الصدرية ونوبات الربو،  من المــراض والأ

ة الحامل ما  ويؤثــر فــي بعض الحيان فــي المــراأ

يسبب لها الجهاض". 

اثبات الذات

توجه الفتيات او الشباب الى الركيلة والسجائر 

ن ذلك نوع من التطور  تي من باب العتقاد باأ ياأ

والرقي والحرية، عن ذلك يقول الباحث محمد 

عباس:  "النســاء يســتخدمن الركيلة والســجائر 

كنــوع مــن اثبــات الــذات، والمجتمــع ل يمكــن 

ن يقــوم من دون قيــم ومثل عليا تدعم وجوده  اأ

وتحكــم تعامالته ويســتند اليهــا وعليها في بنائه 

وتطــوره، مؤكــدًا ان القيــم كانــت وســتظل هــي 

المرجــع والضابــط ليقــاع الحيــاة وهــذا يعتبــر 

تمــردًا على القيــم والعــادات والتقاليد للمجتمع 

فــي  كالنــار  ينتشــر  بــداأ  فـــالدخان  العراقــي، 

ن المدخنــات يجــدن  الهشــيم بيــن الفتيــات، لأ

في الســيجارة متنفســًا كما يتوهمن، مشــيرًا الى 

ن السيجارة اصبحت ذات قيمة معنوية كبيرة  اأ

الفتــاة مربوطــة باعقــاب  نوثــة  اأ حتــى اصبحــت 

الســجائر، لما لها من دللت تشــير صراحة الى 

انموذج الفتاة المتحررة والمميزة والحرة".
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السجائر.. سموٌم ُتشترى ونقوٌد ُتحرق



15مــالعب الخميس

نادي الشرطة يصدر عقوبات بحق العبي الفريق بسبب تراجع النتائج
دار السالم/ بغداد

دارية لنادي الشرطة، اجتماعا استثنائيا  عقدت الهيئة الإ

الســلبية خــالل  النتائــج  بعــد  الفريــق،  لمناقشــة وضــع 

المرضــي  غيــر  داء  الأ علــى  فضــال  الماضييــن،  الدوريــن 

لبعض الالعبين.

وقــررت الهيئــة الدارية خــالل الجتمــاع، "خصم %25 

مــن عقــود الالعبيــن الكلية للموســم الحالي، مــع توجيه 

نذار نهائي لبعضهم". اإ

يقاف نزيف  تــي في ســبيل اإ ن "القــرار ياأ دارة، اإ وقالــت الإ

النقــاط للفريــق، والعودة من جديد للمنافســة على لقب 

الدوري، والمكان الذي يليق بسمعة النادي وتاريخه."

العب عراقي ضمن نجوم غرب 
اسيا لشهر شباط

دار السالم/ متابعة

القــدم،  لكــرة  الســيوي  التحــاد  علــن  اأ

عــن قائمــة نجــوم غرب اســيا لشــهر شــباط 

الماضــي وكان مــن ضمــن اختياراته كابتن 

نادي القوة الجوية حمادي احمد.

حمد،  لى حمادي اأ ضافــة اإ لفــت القائمة اإ وتاأ

منتخــب  لعــب  مبخــوت  علــي  مــن  كل 

بانيغــا  وايفــر  الجزيــرة،  ونــادي  مــارات  الإ

وبافيتيمبــي  الســعودي،  الشــباب  لعــب 

غوميــز لعــب الهــالل الســعودي، وســانتي 

كازورل لعب السد، ومحمد جاسم مرهون 

البحرينــي، ومحمــد مرمــور  الرفــاع  لعــب 

لعب تشــرين الســوري، وخلدون الحلمان 

لعــب شــباب الخليــل الفلســطيني، وعالء 

الدين دالي لعب العربي الكويتي.

ليفربول يعلن وفاة "مهاجمه التاريخي

" إيان ساينت جون
دار السالم/ وكالت

الــدوري  لقــب  حامــل  ليفربــول،  نــادي  علــن  اأ

مهاجمــه  وفــاة  عــن  القــدم،  لكــرة  نجليــزي  الإ

يــان ســاينت جــون الثالثــاء عن ٨2  التاريخــي اإ

عاما بعد صراع مع المرض.

وكـتــب النادي فــي بيان: "يعبر نــادي ليفربول 

ســطورة  لكــرة القــدم عن حزنــه العميق لوفاة اأ

يان ساينت جون، عن ٨2 عاما". الحمر، اإ

وغــرد مدافــع الفريــق الســابق جايمــي كاراغــر: 

رحيــل  جــون.  ســاينت  يــان  اإ بســالم  "ارقــد 

حــد لعبي بيل  خــرى مــن ليفربول. اأ ســطورة اأ اأ

شانكلي الذين صنعوا تاريخ النادي".

صابتــه بســرطان المثانــة عــام  وتــم تشــخيص اإ

قربــاؤه فــي بيان: "توفي بســالم  2014. وقــال اأ

وعائلته بجواره". 

رئيســا  عنصــرا  ســكـتلندي  الإ الالعــب  وكان 

ســطوري  ول فريــق كبيــر بنــاه المــدرب الأ فــي اأ

حرز لقب الدوري  ســكـتلندي بيل شانكلي واأ الإ

نجليزي لكرة القدم في 1964 و1966. الإ

 425 فــي  هدفــا   11٨ جــون  ســاينت  وســجل 

مباراة مع ليفربول بين 1961 و1971. 

كلوب يرد على المصري غريب بشأن ضم 

صالح للمنتخب األولمبي
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دار السالم/ وكالت

ســبانية،  عالمية اإ كشــفت تقارير اإ

خــوان  فيــه  يفكــر  خيــار  بــرز  اأ

نــادي  لبورتــا، المرشــح لرائســة 

برشــلونة لكــرة القــدم، فــي حــال 

تقــرر رحيل المديــر الفني الحالي 

رونالــد  الهولنــدي  لـ"البارســا"، 

كومان.

"مونــدو  صحيفــة  وقالــت 

ن "لبورتا يفكر في  ديبورتيفو"، اأ

رتيتــا،  ســباني ميكيــل اأ تعييــن الإ

رسنال،  الذي يشــرف حاليا على اأ

ذا غادر كومان  مدربــا ل برشــلونة اإ

ملعب "كامب نو".

متفطــن  "لبورتــا،  ن  اأ ضافــت  واأ

رتيتــا مع "العانرز"،  جدا لتطور اأ

التدريبيــة  مســيرته  بــداأ  بعدمــا 

ســطوري  الأ للمــدرب  كمســاعد 

ل برشــلونة، بيــب غوارديــول، فــي 

مانشستر سيتي".

رسنال، في  رتيتا قيادة اأ وتســلم اأ

ديســمبر 2019، ووقع بعد ذلك 

ونصــف،  مواســم   3 لمــدة  عقــدا 

حتى صيف 2023.

وســتجري انتخابات رئيس نادي 

المقبــل،  حــد  الأ يــوم  برشــلونة 

مرشــحين   3 ســيتنافس  حيــث 

على مقعد الرئيس، وهم لبورتا، 

وفيكـتور فونت، وتوني فريسكا.

مرشح لرئاسة برشلونة يحدد 
خليفة رونالد كومان

دار السالم/ متابعة

الفنــي  المديــر  كلــوب  يورغــن  لمانــي  الأ رد 

شــوقي  المصــري  علــى  ليفربــول  لفريــق 

ولمبي،  غريــب، المدير الفنــي للمنتخــب الأ

ن مشــاركة النجــم محمــد صــالح فــي  بشــاأ

ولمبياد طوكيو. اأ

ن  كد قبل يومين، اأ وكان شوقي غريب قد اأ

هلي محمد  محمــد صالح وحارس مرمــى الأ

القائمــة  س  راأ علــى  ســيكونان  الشــناوي 

"الفراعنــة"  لمنتخــب  المختــارة  وليــة  الأ

فــي  ولمبــي تحــت 23 ســنة، للمشــاركة  الأ

فــي  الصيفيــة  ولمبيــة  الأ لعــاب  الأ دورة 

الســماح  مــع  المقبــل،  الصيــف  طوكيــو، 

دراج ثالثة مــن الالعبيــن الكبار  للــدول بــاإ

في السن في تشكيلتها النهائية.

وقــال كلــوب خــالل فيديــو بثــه عبــر موقــع 

يكو": "يجب على مصر  صحيفــة "ليفربول اإ

ذا كانوا يريدون صالح  التصال بليفربول اإ

ولمبياد". لالأ
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السجن لرجل أعمال أوروبي نثر 50 ألف يورو مزورة في شوارع دبي
ماراتــي حكمــا بالحبــس عاميــن وغرامــة  صــدر القضــاء الإ اأ

وروبي  عمــال اأ لــف درهــم بحــق رجل اأ ماليــة قدرهــا 200 اأ

مام  لــف يــورو من نافــذة ســيارته بالهــواء، اأ رمــى نحــو 50 اأ

سيويين في منطقة القوز الصناعية. تجمع لعمال اآ

ن حيثيات القضية التي  ماراتية اإ وقالــت صحيفــة البيان الإ

ول/  ول مــرة فــي كانــون الأ نظرتهــا المحكمــة الجزائيــة لأ

عمــال الشــاب  ن "رجــل الأ ديســمبر الماضــي، دلــت علــى اأ

جل زيــادة عــدد متابعيه على  ارتكــب جريمــة مركبــة مــن اأ

نــه صاحــب مــال وجــاه، ويعيــش  نســتغرام، وخداعهــم باأ اإ

ن ظهــر في مقطــع فيديو على  حيــاة مترفــة فــي دبي، بعــد اأ

مام  حســابه، وهو يقود ســيارة في منطقة القوز الصناعية اأ

مجموعــة من العمال، ويحمل رزمــات من اليوروهات فئة 

الـــ500، وينثرهــا فــي الهــواء ليتهافتــوا علــى التقاطهــا بين 

لى النظــام العام،  ســيارات المــارة بصــورة مهينة وتســيء اإ

نــه ثــري، ويرمي المــال في الطريق من شــدة  ليوحــي لهــم اأ

غناه".

ن مجمــوع ما نثره  نــه وبحســب التحقيقــات "فاإ وتابعــت باأ

لــف  لــى نحــو 50 اأ المهــووس بالشــهرة فــي الهــواء، يصــل اإ

ذ اعترف بعد  نما مزّورة، اإ يورو، ولكنها ليست حقيقية، واإ

لف دولر  لــى الدولة 740 اأ دخل اإ نه اأ لقــاء القبــض عليه باأ اإ

لكـتروني  مريكــي مزّيفــة مــن فئــة 100، طلبها عبر موقــع اإ اأ

لف  ســيوي، كمــا حــاز علــى 467 اأ ليــه مــن بلــد اآ وُشــحنت اإ

سيوي  لف درهم من بائع اآ يورو من فئة الـ500، اشتراها باأ

نه ســيقيم  طبعهــا لــه في محلــه، بناء على طلبه، وادعائه باأ

حفلة وسيوزعها على المدعوين كنوع من العرض فقط".

ســيوي نال عقوبة  ن "البائع الآ لى اأ ولفت تقرير الصحيفة اإ

ليه، حيث  دانتــه بالتهمة المنســوبة اإ وغرامــة مماثلتيــن، لإ

عمال  لقــت الشــرطة القبض عليه خالل تســليمه رجل الأ اأ

مبلغ 1.5 مليون يورو مزّيفة، واســتالمه منه 1100 درهم 

لقاء خدمة الطباعة والتزييف".

استقالة وزيرين باألردن لمخالفتهما 

قوانين التجمع في ظل كورونا

تويتر تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال 

للحسابات التي يتابعونها على منصتها االجتماعية

نبــاء  اأ بعــد  ردن،  الأ فــي  والعــدل  الداخليــة  وزيــرا  اســتقال 

وامــر الدفــاع المرتبطــة  اأ متداولــة عــن مخالفتهمــا قوانيــن 

ردن. بجائحة كورونا التي تنتشر في الأ

بشــر  الــوزراء  رئيــس  ن  اإ محليــة  عــالم  اإ وســائل  وقالــت 

الخصاونــة، طلــب مــن وزيــري الداخليــة محمــد المبيضين، 

والعــدل بســام التلهونــي، تقديــم اســتقالتهما بعــد تناولهمــا 

شــخاص  حد مطاعم عّمان برفقة عدد من الأ الطعام داخل اأ

وامر الدفاع"  كـثــر من المســموح به للتجمع، بما يخالــف "اأ اأ

في ظل جائحة كورونا.

مريكية -عمالق شبكات  تبحث شركة "تويتر" )Twitter( الأ

لمســتخدمي  الســماح  نترنــت-  الإ علــى  المصغــر  التدويــن 

موال للحســابات التــي يتابعونها  منصتهــا الجتماعيــة بدفع اأ

علــى المنصــة، فــي خاصيــة جديــدة ســُيطلق عليهــا "ســوبر 

فولــوز" )Super Follows(. وقــال متحــدث باســم الشــركة 

مريكيــة  خباريــة الأ ن( الإ ن اإ -فــي تصريحــات لشــبكة )ســي اإ

طالق هذه الخاصية، فســيكون المســتخدم قادرا  نــه حــال اإ اإ

صحــاب الحســابات علــى )تويتــر(، مــن  مــوال لأ علــى دفــع اأ

عالنات  ضافــي؛ بما في ذلــك الإ لــى محتوى اإ جــل الوصــول اإ اأ

والنشرات البريدية الحصرية.

ضــاف: "نعيــد التفكيــر فــي الحوافــز ونستكشــف الحلــول  واأ

لتقديــم نماذج حوافز مالية للمبدعين والناشــرين للحصول 

ن الخاصية غير  لى اأ على دعم مباشــر من جمهورهم"، لفتا اإ

كـثــر  ن، لكــن الشــركة ستشــارك معلومــات اأ متاحــة حتــى الآ

شهر المقبلة. بهذا الصدد خالل الأ


