تحقيقات وحوارات

من االقليم

% 80مــن الصــاالت الرياضيــة ال

حكومــة إقليــم كوردســتان تقــرر إعــادة

تمتلك إجازة!

تنظيم رخص المشاريع االستثمارية
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عراقية ..سياسية ..عامة

 16صفحة  500دينار

االخيرة

مالعب
االنضبــاط تصــدر عقوبــة بحــق العنكوشــي

اكتشــاف بقايا ديناصور راقد على بيضه..

بسبب "التهجم والتهكم"

وأجنة متحجرة
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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

مفوضيــة االنتخابــات تقــرر اعتماد
اجهزة تسريع النتائج

دار السالم /بغداد

أ�علنــت المفوضيــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات عــن اعتمــاد أ�جهــزة تســريع
النتائج في االنتخابات المقبلة ،والموافقة على اختيار شركة بريطانية لفحص
أ�جهزة االقتراع .وقال المكـتب اإلعالمي للمفوضية في بيان صحفي إن مجلس
ّ
المفوضيــن وافــق باإلجمــاع علــى اختيار شــركة ( )PWCالبريطانية الفاحصة
والجهــزة الملحقــة بهــا والبرامجيــات المســتخدمة والوســط
ألجهــزة االقتــراع أ
ّ
الناقــل وجهــاز اإلرســال وســيرفرات إعــان النتائــج بعــد عـ ّـدة مراحــل تــم فــي
الت� ّكد من رصانتها واســتيفائها للشــروط والمواصفــات الفنية المطلوبة
ضوئهــا أ

اال

فت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

المتحــدة للمســاعدة
أ
والفضــل مــن بيــن الشــركات التــي ّرشــحها مكـتــب أالمــم ّ
االنتخابيــة فــي العــراق(  )UNAMIالتــي تعمــل فــي إطــار فنــي وتكنولوجــي
يتماشــى والمبــادئ الساســية لعمــل ّ
المفوضيــة بمــا يضمــن نزاهــة العمليــة
أ
ـتنادا إلــى قانــون
ـ
س
ا
ـاء
ـ
ج
ـار
ـ
ي
االخت
ان
ـان
ـ
ي
الب
ـاف
ـ
ض
وا
ـفافيتها.
االنتخابيــة وشـ
ً
انتخاب مجلس النواب العراقي رقم ( )9لســنة 2020م ،الفصل التاســع منه
�حــكام عامــة وختاميــة المــادة ( )38ثالثــا التي ّ
تنص ( :علــى ّ
المفوضية التعاقد
أ
ً
مــع إحدى الشــركات العالمية الرصينــة ذات الخبرة باالختصاص التكنولوجي
ولديهــا أ�عمــال مماثلــة لفحــص برامجيــات أ�جهــزة االقتــراع أ(�جهــزة تســريع

النتائــج) والجهــزة الملحقــة بهــا .وتابــع �ن مجلس ّ
المفوضين شــكل لجنة من
أ
أ
المؤسســات الحكوميــة المختصــة ً
فنيا لمراقبة وتقييم الشــركة المذكورة آ� ًنفا،
ّ
ّ
وتقـ ّـدم تقريـ ًـرا بذلــك لمجلــس النــواب العراقــي) ،وعمـ ًـا بقــرار مجلــس الوزراء
ذي العــدد ( ) 276لســنة 2019م الفقــرة ( )27منــه التــي تنـ ّـص علــى (:قيــام
ّ
المستقلة لالنتخابات بتوجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات
المفوضية العليا
ّ
المتحدة في
الفاحصة العالمية الرصينة المعتمدة
والمرشحة من مكـتب أالمم ّ
ّ
العراق ،على �ن يجري تدقيقها � ًّ
منيا.
أ
أ

الحوار الوطني بين الضرورة ومستلزمات النجاح

دوما حاجة البالد إلى حوار وطني جاد
تؤكد القيادات السياســية في العراق ً
ييدا
وشامل لمعالجة أالزمات التي يمر بها ،وهذه الدعوات المتكررة تلقى أت� ً
كيدا عليها.
طيبا ،واشادة مستمرة ،أ
وت� ً
ً
ولكــن هــذا العنــوان المتشــابه ،ينطــوي علــى اطــار عــام ،وحاجــة أ�ساســية،
تستلزم التفصيل والشرح والتبيان.
مرارا ،وطيلة أالعوام القاسية التي
الحوار الوطني ،مفردة سمعها العراقيون ً
مــرت عليهــم عقــب االحتالل في عــام  ،2003مما يجعل طرحها ـ على الرغم
مــن أ�هميتــه وصحتــه ـ ال أي�تــي بجديــد إذا لــم يبنــى علــى تصور شــامل وحقيقي
وواقعي وال يحابي أ�و يجامل على حساب أ�حد.

واالنطــاق المطلوبــة يجــب ان تكون من التشــخيص الدقيق لواقع العراق،
أو�ســباب أ�زماتــه ،والعوامــل المؤثــرة فــي ســاحته ،مــع ضــرورة االنتبــاه إلــى
عــدم الخلــط بيــن أالســباب ،والمؤثــرات  ،واالنعكاســات ،وظواهــر أالزمــة
وجوهرها.
العــراق يعانــي اليــوم مــن غيــاب مفهــوم الدولــة الحقيقــي ،وانثــام مفهــوم
الســيادة ،وتزعزع الهوية الوطنية ،وغلبة االنتماءات المختلفة على االنتماء
الوطنــي أالساســي ،وعــدم تطبيــق الدســتور كمــا ينبغــي ،ممــا ينعكــس اليــوم
دون شــك علــى تهالــك المؤسســات ،وتغــول الفســاد ،وفقــدان الخدمــات،
والي�س من االصالح.
أ

وكل ذلــك هــو الدافــع الحقيقــي لعــدم الرضــا المســتمر عــن الواقــع ،وعــدم
االقتنــاع بمــا يرفــع مــن شــعارات ،ممــا يحــاول أ�بنــاء شــعبنا التعبيــر عنــه
بالتظاهــر واالحتجــاج .ان اصــاح الواقع العراق لن يكون إال بترســيخ معنى
الدولة ،وتقوية المؤسســات بإعادة بناءها على أ�ســس ســليمة ،وتقوية الهوية
الوطنية باالنطالق من منح الحقوق ،واحترام كافة المكونات ،وعدم تكرار
أ�خطاء النظام السابق كما يحصل اليوم.
الحــوار الوطنــي دعــوة مهمــة ،ولكنها عنــوان عام يجب ان يضــم كل المعاني
ويت�ســس عليهــا ،وإال فبدونهــا لــن تكــون هنــاك جدوى ،وســنكرر
الســابقة ،أ
ايجابيا كما ينبغي ونطمح.
الممارسات السابقة التي لم تؤثر
ً
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قوات الناتو تتدفق إلى العراق قريبا ..أحزاب
سياسية ترفع الفتة (ممنوع الدخول)
دار السالم /بغداد
مــا زال قــرار الناتــو بزيادة عــدد قواته في العــراق ،يثير النقاش
والجدل في أالوســاط السياســية ،وحتى الشعبية ،خاصة عقب
إ�عــان مستشــار أالمــن القومــي قاســم أالعرجــي ،عــدم موافقــة
العراق على تلك الزيادة ،ما يفتح الباب أ�مام أ�زمة جديدة تطل
بر�سها على الساحة العراقية.
أ
أو�علــن أالميــن العــام لحلــف شــمال أالطلســي (الناتــو) ينــس
ســتولتنبرغ مؤخـ ًـرا ،رفــع عــدد قــوات الحلــف فــي العــراق مــن
 500فرد ،إ�لى أ�ربعة آ�الف.
وقــال ســتولتنبرغ :قررنا اليوم توســيع المهمــة التدريبية للناتو
فــي العــراق ،لدعــم القــوات العراقيــة فــي محاربــة إالرهــاب،
ـددا علــى
وضمــان عــدم عــودة تنظيــم داعــش إالرهابــي“ ،مشـ ً
أ�ن قــرار زيــادة عــدد قــوات الحلــف وتوســيع مهمة بنــاء قدرات
القوات العراقية” :يهدف إ�لى تجنب الحاجة في المستقبل إ�لى
توفير قوات مقاتلة من الناتو.
أ�حزاب عراقية ترفض
التفافا على
أو�ثار القرار حفيظة أ�حزاب عراقية ،أر�ت في القرار ً
المســاعي الراميــة إ�لــى إ�خراج القــوات أالمريكيــة ،خاصة عقب
إ�عالن واشنطن إ�مكانية المشاركة الواسعة في مهام البعثة.
وقالــت المتحدثــة باســم البنتاغــون ،جيســيكا إ�ل ماكنولتــي
لشــبكة ( )CNNإ�ن “الواليــات المتحــدة تشــارك فــي عمليــة
تكويــن القــوة لبعثــة الناتــو فــي العــراق ،وستســاهم بنصيبهــا
العادل في هذه المهمة الموسعة والمهمة”.
أو�وضــح المتحــدث باســم البنتاغــون جــون كيربــي :أ�نــه ال توجد
خطــط إلرســال المزيد من القوات أالمريكيــة إ�لى العراق ،ومع
ذلك ،قال مسؤول دفاعي للقناة ،إ�ن القوات أالمريكية يمكنها
أً �-يضا -دعم المهمة من خارج البالد.
وقــال مستشــار أالمــن الوطنــي العراقــي قاســم أالعرجــي ،فــي
تصريــح أ�وردتــه الوكالــة الرســمية :إ�ن حلــف الناتــو يعمــل
مــع العــراق ،وبموافقــة الحكومــة وبالتنســيق معهــا ،ومهمتــه
استشــارية تدريبيــة وليســت قتاليــة ،مضيفـ ًـا :نتعــاون مع دول
العالــم ،ونســتفيد مــن خبراتها في المشــورة والتدريب ،لتعزيز
أالمن واالستقرار ،وال اتفاق على أ�عداد المدربين.
ال نريد حتى المدربين
وعلــى رغــم تباين مواقف الكـتل السياســية ،بشـ أـ�ن قــرار الناتو
بيــن رفــض زيــادة القــوات ،وقبــول المدربيــن فقــط ،أ�و قبــول
القــوات بشــكل تــام ،إ�ال أ�ن النائــب عــن تحالــف الفتــح مختــار
الموسوي ،يذهب إ�لى أ�بعد من ذلك.
وقــال الموســوي :أ�ن العــراق لديــه إ�مكانيــات عســكرية هائلــة،
ولديــه عــدد كبيــر مــن القــوات أالمنيــة مثــل الجيــش والشــرطة
والجهــزة أالخرى ،والحشــد الشــعبي ،وليس بحاجة
المحليــة ،أ
إ�لى قوات دولية ،تثير مشكلة أ�و ال يتوافق مجيئها من أالوضاع
الراهنة في البالد.
أو�ضــاف أ�ن حتــى مسـ أـ�لة التدريــب فالقــوات العراقيــة آالن

جاهزة ،وتعتمد على نفسها في مسالة أت�هيل جنودها ومدربيها،
وليــس هنــاك حاجــة لتلك القــوات ،لكن المسـ أـ�لة اليوم أ�خذت
طابعـ ًـا سياسـ ًـيا ،وهنــاك حتــى بعض النــواب يحققون اســتفادة
جراء اســتقدام تلك القوات ،وتابع ،نحن في العراق نفتقد إ�لى
الوطنية.
بــدوره ،اعتبــر القيــادي فــي ائتالف دولــة القانــون ،النائب رعد
المــاس ،قــرار رفــع عديــد قــوات حلــف الناتــو فــي العــراق أ�نــه
سيخلق توترات كبيرة في العراق.
أو�ضــاف ،فــي حديــث لوســائل إ�عــام محليــة عراقيــة ،أ�ن قــرار
حلف الناتو أالخير زيادة عدد جنوده في العراق غير مدروس،
وســيؤدي إ�لــى توتــرات كبيــرة فــي البــاد والمنطقة ،مضيفـ ًـا أ�ن
العــراق ليــس بحاجــة ألي قوات أ�جنبيــة إ�ضافية علــى أ�راضيه،
بالســاس لديه قرار رســمي إب�خــراج كل القــوات أالجنبية
وهــو أ
انتهاكا
وليــس زيادتهــا ،ودخــول أ�ي قــوة أ�جنبية للعراق تمثــل
ً
للسيادة الوطنية ،وهو أ�مر مرفوض ،وستكون تداعياته خطيرة
جدا.
ً
ويحتفــظ حلــف أالطلســي بمهمــة غيــر قتاليــة (للتدريــب
والمشــورة) فــي بغــداد منــذ أ�كـتوبــر /تشــرين أ�ول  ،2018لكن
خطط توســعة المهمة أت�جلت بســبب جائحة كورونا ،ومخاوف
بشـ أـ�ن االســتقرار إالقليمي إ�ثر مقتل قائد فيلق القدس إاليراني
قاســم ســليماني ،فــي بغداد فــي ينايــر /كانون ثانــي  ،2020في
هجوم بطائرة �مريكية ّ
مسيرة.
أ
وجــاءت هــذه الخطــط لتوســيع مهمــة الحلــف فــي العــراق مــع
تصاعــد العنــف والتوتــر بيــن القــوات أالميركيــة وعــدد مــن
الفصائل العراقية منذ حادثة اغتيال القائد العسكري إاليراني
البارز قاسم سليماني في بغداد في الثالث من يناير  2020في
هجوم بطائرة أ�ميركية مسيرة.

ونقلــت رويتــرز عن دبلوماســيين قولهم إ�ن مهمــة الحلف ،التي
تشارك فيها بريطانيا وتركيا والدنمرك ويقودها قائد دنماركي،
تجــد قبــوال بيــن العراقييــن مقارنة بالقــوة أالميركيــة ،في وقت
تتزايد فيه أالوضاع أالمنية اضطرابا.
ظل
وعلى الرغم من أ�ن دور حلف شــمال أالطلســي في العراق ّ
طــوال الســنوات التــي أ�عقبــت ســيطرة تنظيم داعــش االرهابي
علــى مــدن شــمال وغربــي البــاد ،فــي العــام  ،2014مقتصـ ًـرا
علــى التدريــب والدعــم اللوجســتي للقــوات العراقيــة وقــوات
البشــمركة (الكردية) في إ�قليم كردســتان ،من دون أ�ن يســبب
أ�ي حساســية ألية أ�حزاب سياســية ،في العراق ،إ�ال أ�ن إالعالن
الجديــد ينطــوي علــى توســيع مهمــة الحلف في العراق لتشــمل
مناطق خارج العاصمة بغداد.
فصائل مسلحة ال يروق لها القرار
ويشــير ذلــك ،إ�لــى مدن محافظتــي أالنبار ونينــوى الحدوديتين
مع ســورية ،والتي تشــهد اعتــداءات إ�رهابية متكــررة منذ فترة،
وهــذه المناطــق تتمتــع فيهــا بعــض الفصائــل المســلحة ،بنفوذ
كبيــر ،وهــو مــا قــد يمثــل بدايــة لتعامــل مختلــف مــع الوجــود
العســكري للحلــف ،وعلــى نحــو مشــابه لمــا هــو عليــه الوجــود
أالميركي في العراق.
حاليا ،فــي قاعدة
وتتواجــد قــوات حلــف أالطلســي فــي العــراق ً
فيكـتوريــا قــرب مطــار بغــداد الدولــي ،وفي موقــع صغير داخل
المنطقــة الخضــراء (فــي بغــداد) ،إ�ضافــة إ�لــى قاعــدة حريــر في
محافظة أ�ربيل.
ولــم تبـ ِـد أالطراف الكردية في إ�قليم كردســتان ،أ�ي تحفظ على
زيــادة تلــك القــوات ،بــل دعــت أ�وســاط سياســية إ�لــى مضاعفــة
أ�عــداد الحلفــاء الدولييــن ،وتوســيع مهامهــم ،خاصــة عقــب
القصف أالخير الذي طال محافظة أ�ربيل.
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شــؤون عراقية
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النائب عمار يوسف يستنكر جريمة قرية البو
دور ويدعو لتشكيل قوة من أبناء هذه المنطقة
والمناطق المحيطة بها حماية لهم وألهليهم
دار السالم /صالح الدين
بسم هللا الرحمن الرحيم
وال تحسبن هللا غافال عما يعمل الظالمون
صدق هللا العظيم
جريمــة جديــدة تهــز القلــوب والضمائــر ونحــن نصبــح علــى خبــر
غادر
استشــهاد ثمانيــة من اهالي قرية البو دور فــي ٍ
عمل ارهابي ٍ
وجبان ،وهي جريمة يجب الوقوف على اسبابها وكيفية حصولها
فليس من المعقول ان تتعرض هذه المنطقة والمناطق القريبة
منهــا بيــن فتــرة واخرى إ�لــى عمليــات إ�رهابية دون الكشــف عن
مالبساتها والجهات المقصرة في أ�داء مهامها.
إ�ن مســؤوليتنا تجــاه ابنــاء محافظتنا تدعونا الى المطالبة بشــدة
بتحقيـ ٍـق عاجــل وفــوري وجـ ّـدي تقــف فيــه االجهــزة االمنية عند
مســؤوليتها حيــث ان هــذه المنطقــة تقــع بين قاطعي مســؤولية
قيادتــي عمليات ســامراء وصــاح الدين ،اضافة الى المســؤولية
المباشــرة لقيــادة عمليــات الحشــد الشــعبي مــن اللــواء  ٣٥ومــا
يترتب على ذلك من حماية للمنطقة ونقاط للمرابطة وكاميرات
للمراقبة.
نتســاءل هنــا ومــن موقعنــا فــي لجنــة االمــن والدفــاع النيابيــة
عــن دور هــذه التشــكيالت فــي درء الخطــر عــن هــذه المنطقــة
والمناطق المحيطة بها والتي سبق وتعرضت الى جرائم مماثلة
ولــم تكشــف التحقيقــات عــن شــيء ولــم يحاســب المقصــرون
هدرا .كيف دخل االرهابيون القتلة الى هذه
لتذهب دماء ابنائنا ً
تصد لهم؟ أو�ين كانت
رادع او ٍ
المنطقــة ونفــذوا جريمتهــم دون ٍ

القوة المسؤولة عن حماية المنطقة أو�هلها؟
وبناء علــى ما تقدم إف�ننــا نطالب رئيس الــوزراء القائد
ومــن هنــا ً
وكل مــن
العــام للقــوات المســلحة مصطفــى الكاظمــي شــخصيا ّ ً
وزيــري الدفــاع والداخلية وهيئة الحشــد الشــعبي والتشــكيالت
االمنيــة كافــة بالوقــوف علــى هــذه الجريمــة ومحاســبة ومعاقبــة
المقصرين فمصابنا كبير والسكوت عنه جريمة أ�كبر.
كمــا نطالــب بتشــكيل قــوة مــن أ�بنــاء هــذه المنطقــة والمناطــق

ولهليهم
المحيطة بها حماية لهم أ
نس�ل هللا لشهدائنا الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان
أ
و إ� ّنا هلل و إ� ّنا إ�ليه راجعون.
النائب
عمار يوسف حمود
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من االقليم

الخميس

العدد  5 /1574شعبان  1442هـ  18 /آذار 2021م

حكومة إقليم كوردستان تقرر إعادة تنظيم رخص المشاريع االستثمارية
دار السالم /أ�ربيل
عقد المجلس أالعلى لالستثمار اجتماعه االعتيادي ،تحت إ�شراف رئيس حكومة إ�قليم
كوردستان مسرور بارزاني وبحضور ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.
وذكــر بيــان صــادر عــن الحكومــة جــرى فــي االجتماع ،بحــث ســبل إ�نعاش االســتثمار
وتعزيزه ،والقضاء على الروتين و إ�نشــاء بوابة إ�لكـترونية مهمتها الخاصة تســريع عملية
فضال عن وضع آ�لية بشـ أـ�ن
االســتثمار و إ�عادة تنفيذ المشــاريع المتلكـئة وغير المنجزةً ،
كيفية تغيير القطاعات االستثمارية.
أو�شار رئيس الحكومة إ�لى أ�ن التشكيلة الوزارية التاسعة عملت ،ومنذ بداية تشكيلها،
علــى توســيع العمليــة االســتثمارية فــي شــتى المجــاالت وقدمــت التســهيالت الالزمــة
والجانب من خالل إ�عادة صياغة وتعديل قوانين االســتثمار
للمســتثمرين المحليين أ
وتطويــر الخدمــات إاللكـترونيــة واتبــاع نظــام النافــذة الواحــدة بهــدف تســريع عمليــة
االستثمار وبما يسهم في تلبية احتياجات إ�قليم كوردستان.

توجيه دعوة رسمية لمفتي الجمهورية المصرية لزيارة إقليم كوردستان
دار السالم /أ�ربيل
التقــى شــوقي عــام -مفتــي الجمهوريــة ،رئيس أالمانــة العامة لــدور وهيائت إالفتاء فــي العالم-
اليــوم الثالثــاء ،بيشــتيوان صــادق عبــدهللا -وزير أالوقــاف والشــؤون الدينية إب�قليم كوردســتان
والقليم.
العراق -وذلك لبحث تعزيز التعاون الديني بين دار إالفتاء إ
أو�كــد مفتــي الجمهوريــة خــال اللقــاء أ�ن كوردســتان العــراق كان لــه دور كبيــر فــي مواجهــة
التنظيمــات إالرهابيــة ،وعلــى ر�ســها داعــش ،ومواجهة الفكــر المتطرف الذي بــات ً
خطرا يهدد
أ
الجميــع .ودعــا المفتــي المؤسســات الدينية في العالــم أ�جمع أ�ن تتحد لمواجهــة خطر إالرهاب؛
ألن مواجهتــه فــي أالســاس هــي مواجهــة فكريــة تحتــاج إ�لــى تضافر الجهــود والتعــاون من أ�جل
القضاء على التنظيمات إالرهابية التي أ�فسدت البالد والعباد.
مــن جانبــه وجــه وزيــر أالوقاف والشــؤون الدينية في إالقليــم دعوة إ�لى مفتــي الجمهورية لزيارة
كوردستان العراق ،و�هدى درع الوزارة ً
تقديرا لمجهوداته في مواجهة الفكر المتطرف وتطوير
أ
العمل إالفتائي.

تربية كوردستان تعلن مواعيد
امتحانات الدراسة االعدادية
دار السالم /أ�ربيل
حــددت وزارة التربيــة فــي حكومــة اقليــم
كوردســتان ،يــوم االثنيــن ،مواعيــد امتحانــات
الفصليــن االول والثانــي للدراســة االعداديــة
(الصف الثاني عشر) بجميع اقسامها.
وجــاء فــي بيــان للــوزارة ،انهــا قــررت " إ�جــراء
امتحانــات الفصــل االول للصــف  12االعــدادي

ابتداء من يوم الســبت  10نيسان المقبل وتنتهي
في  21منه ،باستثناء ايام  14و 15نيسان".
واضاف البيان ان "الفصل الدراسي الثاني للصف
يبد� اعتبارا من يوم السبت  24من
 12االعدادي أ
شــهر نيســان المقبل" ،مشــيرا الــى ان "امتحانات
الفصل الثاني في  19حزيران المقبل وتنتهي يوم
 28من الشهر نفسه".

أحد كبار تجار السليمانية ينهي
حياته بسبب اإلفالس

دار السالم /السليمانية
أ�فــاد مصــدر مطلع بـ أـ�ن أ�حد كبــار تجار
محافظة السليمانية إب�قليم كوردستان
أ�قــدم علــى االنتحــار ،جــراء إ�فــاس
شركـته.
وقــال المصــدر ،وهو مقــرب من حاجي
بكــر شــارزوري ،لوكالــة شــفق نيــوز،
إ�ن شــارزوري أ�قــدم علــى االنتحــار فــي
منطقة سيتك عصر اليوم.
وشــارزوري يعــد واحــدا من كبــار تجار
السليمانية وصاحب شركة "شهرزور"،
وهو أ�حد المتطوعين لتشييد مستشفى
"شهيد شيركو" لمرضى فيروس كورونا
في مدينة السليمانية.
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تقـــاريـــــــر
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خاليا االغتيال تضبط ساعات القتل بدون رادع
دار السالم /بغداد /متابعة
تحولــت ذكــرى اغتيال عدد من الناشــطين
الــى مواســم رعــب وتخويــف ورســالة الــى
احتمــال وقــوع عمليــة قتــل جديــدة كالتــي
حدثــت لوالــد المحامــي المختطــف علــي
جاســب .وجــرت عمليــة قتــل الرجــل الــذي
كان يبحــث عــن ابنــه المفقود منــذ اكـثر من
عام ،خالل الذكرى السنوية االولى الغتيال
ناشــط آ�خــر فــي العمــارة (مركــز محافظــة
ميسان).
واعلنــت شــرطة المحافظــة اعتقــال المتهم
باغتيــال والــد المحامي "بعد تشــخيص أ�هل
المجني عليه" ،فيما شــكك ناشــطون بهوية
المعتقــل الن االغتيــال جرى تصويــره ك أـث�ر
عشائري .وكان جاسب الهليجي ،الذي قتل
مســاء االربعاء من قبــل مجهولين ،قد اتهم
فــي وقــت ســابق "فصيــا مســلحا" بخطــف
تنب� حينها
ابنــه المحامي علي جاســب ،كمــا أ
باحتمال قتله.
خلط أالوراق
بــدوره قــال حســن علي ،وهو اســم مســتعار
لناشــط فــي العمــارة ان "والــد علي جاســب
اكد لنا (مجموعة من ناشــطي ميســان) قبل
اســبوع مــن اغتيالــه بــان هنــاك مــن يحاول
تحريــك العشــائر ضده" .واضــاف علي الذي
طلــب عــدم ذكــر اســمه الصريــح خوفــا مــن

مالحقــة المســلحين ان "الفصيــل المســلح
الــذي قتــل والــد علــي كان قــد يئــس مــن
محاولــة تخويفه ولذلك اتجه الى المحاســبة
العشــائرية عســى ان يوقــف نــداءه لالفــراج
عن ابنه".
وكانــت شــرطة ميســان فــي اول رد علــى
مقتــل والــد علــي جاســب ،قالــت ان "قاتــل
المغدور والد المغيب علي جاســب هو احد
اقربائه" .واضاف العميد عبد الخضر جاسم
الســاعدي ،قائد شــرطة محافظة ميسان في
تصريحــات صحفيــة ،ان "ســبب القتــل هــو
خالف شــخصي بيــن العائلتيــن ،وتطور الى
القتــل" .وقــال مجلــس القضــاء أالعلــى ،انه
تمــت المصادقــة علــى اعترافــات قاتــل والد
المحامــي المختطــف علــي جاســب .واكــد
المجلــس فــي بيــان ،ان "محكمــة تحقيــق
العمــارة صدقت ،اعترافــات المتهم بجريمة
قتل المجني عليه (جاسم حطاب الهليجي)
والــد المحامــي المختطــف (علي) بعــد القاء
القبــض عليه من قبل الســلطات االمنية في
غضون ساعات من وقوع الجريمة".
واوضــح البيــان ان "المتهم افــاد باعترافاته
أ�ن المجنــي عليــه (زوج عمتــه) كان يتهمــه
باختطــاف ابنه مــا أ�دى الى حدوث خالفات
وصلــت لتقديــم شــكوى ضــده والتنــازل

عنهــا" ،مبينــا أ�ن "الضغوطــات التي تعرض
لها دفعته الى قتل المجني عليه".
عند مكـتب الكاظمي
وكان والــد المحامــي علي جاســب قــد التقى
رئيــس الوزراء مصطفــى الكاظمي قبل عدة
اشــهر .وقال الناشــط حســن علــي" :وكعادة
رئيــس الــوزراء وعــد ابــو علي بانه ســيتكـفل
بالقضية".
ووفق ما ســمعه ناشــطون من والد المحامي
المختطف ان "الكاظمي اطلع على شهادات
وتقاريــر امنيــة أو�رقــام هواتــف تؤكــد وقوف
فصيل مسلح وراء اخفاء علي جاسب".
وســبق ان تعــرض ابــو علــي الــى تهديــدات
عديــدة ،كمــا ارســل مســلحون ظــروف
رصاصــات فارغــة الــى منزله – وهو اســلوب
تهديد معروف.
وعثــر مســاء االربعــاء علــى جثــة جاســب
الهليجي في احد االحياء التي قتل فيها قبل
عــام الناشــط عبــد القــدوس الحلفــي ،حيــث
كان الضحية في اتجاه تقديم التعازي لذوي
الحلفي بمناســبة ســنوية االخيــر .وكان والد
المحامي المختطف قد كشــف بعد  9اشــهر
مــن اختفــاء ابنه ،انــه تلقى "تهديــدات" من
فصيل مسلح اتهمه بتغييب علي جاسب.
وتوقــع والــد المحامــي فــي مقطع مصــور في
الصيــف الماضــي ،بــان الفصيــل المســؤول

عــن خطــف ابنــه "قــد يقتلــه بــاي لحظــة".
واضــاف" :لــن اهتــم فانــي ابحث عــن مصير
ابني".
توقيت االغتياالت
ويقــول الناشــط حســن علــي ان "عمليــات
االغتيال مرتبة النها عادة ما أت�تي في اوقات
تصادف ذكرى سنوية شهيد من التظاهرات
او أ�ربعينية".
وفــي العــام الماضي ،امطر مســلحون بوابل
من الرصاص تحسين الشحماني في البصرة
باربعينية المحلل السياسي هشام الهاشمي
الــذي اغتيــل امــام منزلــه فــي تمــوز ،2020
بعد ان كـتب الشــحماني منشــورات تطالب
بالكشــف عــن قتلة الهاشــمي .وجــاء اغتيال
والد المحامي علي جاســب بعد ســاعات من
اختطــاف ابــن الناشــط ايــوب الخزرجــي،
الــذي عثــر عليــه بعــد اكـثــر من  10ســاعات
"تائها"-بحســب روايــة وزارة الداخلية -على
طريق زوار االمام الكاظم في بغداد.
واعتبــر ناشــطون ان اقــوال وزارة الداخلية
التــي تناقــض روايــة والــد الطفــل ،جــاءت
بســبب احــراج الحكومــة مــن اســتمرار
عمليــات الخطــف ،وابرزهم ســجاد العراقي
المختطــف منــذ نحو  7اشــهر فــي الناصرية.
وكان والــد الطفــل اكــد بانــه تلقــى تهديدات
بتصفية ابنه في حال لم يعد من اربيل التي
هرب اليها منذ نحو  4اشهر بسبب تهديدات
بقتله.
القاتل المنتصر !
ويقول مصطفى الناصري ،وهو اسم مستعار
لناشــط آ�خــر من الناصريــة ان "تغيبب علي
جاســب وســجاد العراقي وناشــطين آ�خرين
هو فضيحة للحكومة".
واضــاف الناصــري الذي طلب اخفاء اســمه
الصريــح خوفــا مــن تهديــدات مســلحين ان
"المليشــيات التي تعود لفصيل معروف في
العراق والتي خطفت سجاد اصبحت اقوى
من قبل".
وعــزى ذلــك الن االخيــرة "بعثــت رســائل
للجميــع بانها قادرة على ارتكاب أ�ي جريمة
وال يستطيع احد محاسبتها".
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استمرار االحتجاجات في األردن..
والملك يتوعد المقصرين

دار السالم /متابعة
شــهدت مــدن ومناطــق أ�ردنيــة احتجاجات على
ســوء إ�دارة الحكومــة لملــف كورونــا عقب وفاة
 7أ�شخاص الســبت ،بسبب انقطاع أالكسجين
عن مستشفى السلط الحكومي ،وللمطالبة بفك
حظر التجوال الذي تفرضه الحكومة مساء.
واحتــج مواطنــون فــي مدينــة المفــرق فــي تحــد
يبد� منذ
لقانــون الدفــاع وحظــر التجوال الــذي أ
الساعة السادســة مساء هاتفين بضرورة رحيل
الحكومة وتشكيل حكومة إ�نقاذ وطن.
كمــا اعتصــم عدد مــن أ�بناء محافظــة الكرك في
ســاحة مجمع النقابــات المهنية فــي المحافظة،
وذلــك اســتجابة للدعــوة التــي أ�طلقهــا الملتقــى
والحزاب
الوطنــي الذي يضــم النقابات المهنية أ
والنديــة والشــخصيات العامــة
السياســية أ
والحراكييــن ،وذلــك تضامنــا مــع أ�هالــي شــهداء
فاجعة مستشفى السلط.
وهتــف المشــاركون إب�ســقاط حكومــة بشــر

الخصاونــة وحـ ّـل مجلس النــواب و إ�لغــاء قانون
الدفــاع وتشــكيل حكومــة إ�نقــاذ وطنــي تقــود
انتخابــات نيابيــة حــرة ونزيهــة فــي ظـ ّـل قانــون
انتخاب عصري.
وفــي مدينــة الرمثــا فرقــت قــوات الــدرك
المعتصميــن واعتقلــت عــدد منهــم كمــا ذكــرت
صفحات على الفيس بوك:
كما فضت قوات الدرك ،مساء االثنين الماضي،
اعتصــام مواطنيــن بمحيــط مستشــفى الســلط،
بالقوة والغاز المسيل للدموع.
وفــي العاصمــة عمــان خــرج أ�بناء حــي الطفايلة
فــي مســيرة ليلية تطالب بمحاســبة الفاســدين،
والمطالبة برحيل الحكومة والبرلمان.
تهديد رسمي
رســميا ،وصــف وزيــر الداخليــة أالردنــي مــازن
الفرايــة عبــر حديــث مــع التلفزيــون الرســمي
االردنــي المســيرات الليليــة بـ"المهزلــة" ،قائــا
"هــذه التجمعــات تشــكل خرقــا ألوامــر الدفــاع

( )...أ�ي تجمهــر يشــكل بيئــة خصبــة النتشــار
الفيــروس ( )...آ�ن أالوان ألن تتوقــف هــذه
المهزلــة ،فخــروج النــاس بهــذا الشــكل يعتبــر
مهزلة".
للجهــزة أالمنيــة
أو�كــد أ�ن التعليمــات صــدرت أ
أب�ن التجمع والتجمهر بعد دخول ساعات حظر
التجــول لــن ُيقبــل ولن ُيســمح به علــى االطالق
ولن ّ
يتم التهاون فيه.
وقــال الفرايــة :أ"�عرف أ�ن ظهوري بهذا الشــكل
وهــذا الحديــث ليــس مقبــوال شــعبيا ،وال أ�نتظــر
أ�ن يكــون شــعبيا ( )...هل نضحي بصحة وحياة
 10ماليين من أ�جل بضعة آ�الف من أالشخاص
الذيــن يريــدون التعبيــر عن أر�يهم مــع االحترام
لهم؟".
الملك يتوعد المقصرين
علــى جانــب آ�خــر ،أ�كــد العاهل أالردنــي ،الملك
قصر
عبــدهللا الثانــي أ�نه
َ
سيحاســب كل شــخص ّ
فــي عملــه وفــي حمايــة أ�رواح أالردنييــن ،وفــق

نتائــج التحقيق في حادثة انقطاع أالوكســجين
عــن مرضــى فــي مستشــفى الحســين الســلط
الجديد.
اجتماعا لمجلس السياسات
وقال خالل ترؤسه
ً
الوطني االثنين" :ليس مقبوال أ�بدا أ�ن نخسر أ�ي
مواطن نتيجة إالهمال".
أو�عــرب جاللــة الملــك عــن تفهمــه للصعوبــات
والردنيات جــراء الوباء
التــي تواجــه أالردنيين أ
وتفهمــه" :قديــش المواطــن أالردنــي زهقان من
الوبــاء ( )...ســنتجاوز ،بعــون هللا ،الظــروف
االســتثنائية التــي يمــر بهــا الوطــن مــن جائحــة
والوضــاع االقتصاديــة ،وهــذا يتطلب
كورونــا ،أ
العمل بروح الفريق الواحد".
بــدوره قــام أالميــر حمــزة بــن الحســين ،بزيــارة
بيوت عزاء ألشخاص توفوا في حادثة السلط.

الخميس

العدد  5 /1574شعبان  1442هـ  18 /آذار 2021م

مــــــــرافئ

7

الحداثيون والسنة النبوية ..قراءة في التوجه واألهداف
فاطمة حافظ
تواجــه الســنة النبويــة في عصرنــا الراهن تحديــات عديدة تتعلق بنفــي صفة الوحي
عنهــا والطعــن فــي حجيتهــا وصالحيتهــا للتشــريع ،وهــي المقــوالت التــي يرددهــا
الحداثيــون و أ�صحــاب القــراءة المعاصــرة الذيــن اتجهــوا إ�لــى أت�ويــل النــص الدينــي
القر�نــي والحديثــي أو�خضعــوه للمناهــج النقديــة التــي خضعت لهــا نصوص
بشــقيه آ
المسيحية واليهودية.
وفــي الســطور التاليــة أ�ســعى إ�لــى عــرض ومقارنــة آ�راء بعــض أ�صحــاب القــراءة
بش�ن السنة القولية على نحو تتبدى معه االفتراضات الرئيسة والقضايا
المعاصرة أ
المبحوثــة وحــدود االتفاق واالختالف في أالطروحات المقدمة ،ووقع اختيارنا على
ثالثة نماذج وهم :جمال البنا ومحمد شــحرور وحســن حنفي ولكل منهم إ�صدار أ�و
ما يزيد في موضوع السنة.
نحو إ�عادة تعريف السنة
يعد العبث بمحتوى المفاهيم المســتقرة و إ�حالل أ�خرى محلها مسـ أـ�لة مركزية لدى
أ�صحــاب القــراءة المعاصــرة ولــدى شــحرور علــى أالخــص ولع بالــغ بها ،فهــو يطيح
بــكل التعاريــف القديمة ويفرض عنوة تعريفات وتقســيمات غيــر معهودة وال فائدة
ترجــى منهــا ،ومــن ذلــك تعريفه للســنة أب�نهــا” منهج في تطبيــق أ�حــكام أ�م الكـتاب
بســهولة ويســر دون الخــروج عــن حــدود هللا أ�و وضــع حــدود عرفيــة مرحليــة فــي
بقيــة أالمــور ،مــع أالخــذ بعيــن االعتبــار عالــم الحقيقة (الزمــان والمكان والشــروط
الموضوعيــة التــي تطبــق فيهــا هذه أالحــكام”[ ]1وبغــض النظر عــن الرطانة وعدم
إالحكام اللفظي التي تنافي اشتراطات العلماء للتعريفات الجامعة المانعة ،إف�ن ما
الت�كيد على زمانية السنة ونسبيتها.
يمكن استخالصه من خالل هذا التعريف هو أ
ويلتقــي حســن حنفــي مع شــحرور في أت�كيــده على الطابــع التاريخاني للســنة ولكنه
يضفــي عليهــا طابعــا إ�نســانيا بــل يجعلهــا أ�قــرب للشــعور النفســي إ�ذ يعرفهــا بكونها
“مجموعــة مــن المواقــف إالنســانية يعمــل فيها شــعور النبــي ،ويقوم بدور المشــرع
للواقــع إ�مــا بنـ ًـاء علــى الوحــي أالول أ�و بنـ ًـاء علــى وحي جديــد أ�و على الفهــم التلقائي
للنبــي لهــذا الواقــع”[ ،]2ويبتغــي هــذا التعريف إ�خضاع الســنة الســيما القولية إ�لى
مناهج التحليل النفســي ،بحيث تصبح الحالة الشــعورية والنفســية للنبي صلى هللا
عليه وسلم من عوامل تقييم الحديث.
ويحجــم جمــال البنــا عن تقديم تعريف محدد مكـتفيا بالقول ” إ�ن كلمة الســنة إ�نما
تعني عمال وفعال ،وهي بهذا المعنى بعيدة عن كلمة حديث بعد القول عن الفعل”
مستخلصا أ�نه ال يجوز القول أ�ن السنة فعلية ألن السنة وفقا لقواميس اللغة ليست
إ�ال فعال ،كما ال تصح تسمية السنة القولية ألن السنة بطبيعتها عملية وفعلية[”]3
أالمر الذي يعني عدم اندراج الحديث ضمن السنة.
مسلمات القراءة المعاصرة في التعامل مع النص الحديثي
ينطلق الحداثيون في مقاربة موضوع الســنة النبوية من مســلمتين أ�ساسيتين على
أالقل وهما:
المســلمة أالولــى ،محاولــة إ�يجــاد رابط بين اليهودية والمســيحية وبين إالســام في
مسـ أـ�لة الوحــي ،فهــا هــو جمــال البنــا يفتــرض أ�ن أالحاديث مدسوســة على إالســام
للســام هو ما حــدث لليهودية
وليــس لهــا أ�ي تعلــق بالوحــي فيقــول “ :إ�ن ما حدث إ
والمســيحية ،فمــا تحــدث المســيح بــكل مــا جــاء فــي أالناجيــل أ�و أ�عمــال الرســل أ�و
غيرهــا مــن مراجــع المســيحية ،وما تحدث موســى بكل ما جاء في التــوراة والتلمود
والمشــنا ،إ�ن أالغلبيــة العظمــى فــي مراجع كل دين هي من إ�ضافــات إالكليروس أ�و
المؤسســة الدينية”[ ،]4أ�ما حســن حنفي فلم يبلغ به الشطط هذا الحد ولكنه فيما
يبــدو يعتقــد أ�ن عمليــة تدويــن أالحاديــث كان ينبغــي أ�ن تقتفــي أالثــر إالنجيلي إ�ذ ”
ال توجــد حتــى آالن طبعــة للحديــث متقابلــة فــي عواميــد متوازيــة لمعرفــة التشــابه
واالختــاف ،الزيــادة والنقصــان بينهــم كما هو الحال فــي أالناجيــل المتقابلة” []5
كمــا يطلــق علــى مدونات الحديــث الصحيحة لفــظ ” إالصحاحات الســتة” ،وينعت
بالصحاح أالول ،وهكذا.
صحيح البخاري إ
والمســلمة الثانيــة ،التشــكيك فــي أالحاديــث بدعــوى أ�نهــا موضوعــة ،ثمــة إ�جمــاع
بيــن الحداثييــن الثالثــة علــى كون الحديث لــم يصدر عن النبي أو�نــه وضع ألغراض
أ�يديولوجيــة فتضخــم القضايــا كمــا يعتقــد البنــا كان يتطلــب مــن المحدثيــن ســندا
تشــريعيا بعــد انغــاق القـ آـر�ن ،وكذلــك كان هنــاك الحــكام الذيــن يريدونهــا مــن
أ�جــل المشــروعية ،كمــا كان هنــاك الذيــن أ�رادوا إ�نقــاذ النــاس مــن البلبلــة الفكرية
والتخبــط الســلوكي[ ،]6ويذهــب شــحرور إ�لــى أ�ن جمــع وتدويــن الحديــث غيــر ذي
فائدة فالرسول “لم يفعله بنفسه ولم يفعله الصحابة من بعده لسبب واحد وذلك
لعلمهــم أ�ن جمعــه ليــس ضروريــا أو�ن الحديــث هــو مرحلة تاريخيــة”[ ]7على حين
يرجح حسن حنفي أ�ن التدوين “ليس بريائ “[[8
القضايا المركزية
يثير الحداثيون جملة من القضايا التي تتعلق بالسنة النبوية وعلى أالخص القولية
منهــا ،ونجدهــا لــدى جميــع أ�صحاب القضايــا المعاصــرة دون اختــاف إ�ال في زاوية

النظر والتناول ،ومن أ�هم هذه القضايا ما أي�تي:
كون السنة ً
وحيا
وهــي القضيــة أالهــم بالنســبة للحداثيين الذين يميلون إ�لى أ�نها ليســت وحيا ،وعلى
سبيل المثال يميز شحرور بين جانبين من جوانب إالسالم؛ الجانب المطلق وهو
هللا سبحانه وتعالى وقد عبر عنه الكـتاب الموحى به من عند هللا المتضمن أالحكام
والحدود والذي يطلق عليه اســم الرســالة ،والجانب النســبي في إالســام المتمثل
فــي النبــي وســنته ،حيــث أ�خذ النبي المطلق في إالســام وحوله إ�لــى عالم الحقيقة
النسبي الذي عايشه في القرن السابع.
و إ�ذا ما احتج قائل أب�ن الســنة وحي مصداقا لقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى إ�ن
هو إ�ال وحي يوحى) فهذا ما ال يقبله شــحرور اســتنادا إ�لى أ�ن الضمير هو ال يعود إ�لى
النبــي بــل إ�لى الكـتاب ،واســتنادا كذلك إ�لى قولــه تعالى (اليوم أ�كملت لكم دينكم)
إ�ذ كيــف كمــل الديــن والحديــث لم يدون ال في عهد الرســول وال فــي عهد صحابته؟
[ ،]9وتلــك حجــة واهية إ�ذ أ�ن الجمــع والتدوين مجرد عملية إ�جرائية فنية ال عالقة
فالقر�ن ذاته لم يجمع إ�ال بعد ســنوات من
لها باكـتمال نزول الوحي على الرســول ،آ
وفاته صلوات هللا عليه.
أ�مــا جمــال البنــا فيؤثــر العنف اللفظــي على التقعيــد النظري الــذي ال تؤهله قدراته
على القيام به لذا يفرط في استخدام العنف ،ومن أ�مثلته قوله إ�نه من غير المعقول
أ�ن تكــون أالحاديــث تــوارت بعــد نطــق الرســول لها ” حتى كشــف عنهــا المحدثون
كمــا يكشــف علمــاء أالثــار عــن الموميــاوات والتماثيل التــي أ�ودعها الفراعنــة أ�عماق
أالرض”[ ،]10ويبلغ به الشطط حد الزعم أ�ن عملية “توثين أالحاديث” لم تحدث
إ�ال في عهد معاوية الذي بث القصاص في المساجد لتقصي أالحاديث[[11
ويســلك حســن حنفــي ســبيال وســطا حيــث يقــر أ�ن الحديــث وحــي لكنــه مشــوب
الخط� من
بالشــخصانية ممثلة في تفســير الرسول وفهمه للوحي ،وكذلك احتمالية أ
جانبــه صلــى هللا عليــه وســلم وفي هــذه الحالة يقــوم الوحــي أالول بتصويب الوحي
القر�ن[ ]12فكون الحديث وحيا
الثاني كما في واقعة أالعمى الشهيرة التي خلدها آ
القر�ن
في
لما
ومفسر
مبين
ن
ليس بمعنى أ�نه أ�وحي بلفظه أ�و بمعناه ،و إ�نما بمعنى أ�
آ
القر�ن وليس له ســلطة ذاتية .وعلم الحديث بالتالي “ليس
فســلطته مســتمدة من آ
علما مقدسا الصواب فيه من جانب واحد و إ�نما هو علم نسبي ال إ�طالق فيه مع أ�نه
ضمن العلوم النقلية التي ال اجتهاد فيها وال إ�عمال للعقل ،مما يدل على أ�ن النقل
الخالص ال وجود له ،مجرد ادعاء غير صحيح”[[13
تاريخانية السنة
يفضــي نفــي صفــة الوحــي عــن الســنة إ�لــى القــول أب�نها بنــاء تاريخــي ارتبــط بظروف
زمانيــة معينــة وليــس لها صفة إالطالق ،وهو ما يعتقده شــحرور الذي يقول أ�ن كل
القر�ن يعد من أالحكام المرحلية أ�و هو
ما ورد على لسان النبي وليس له أ�صل في آ
مــن أالحــكام التاريخانيــة غيــر المتعديــة التي ال يمكــن تصنيفها ضمن التشــريعات
المطلقــة مثــل :منــع النحــت والتصويــر والموســيقى ،وتحريــم لبــس الحريــر[]14
للقر�ن..
ويصدق حسن حنفي على ذلك بقوله إ�ن :الحديث ال أي�تي بجديد بالنسبة آ
فــكل مــا أ�تــى مخالفــا للقـ آـر�ن ومعارضا له يكــون أ�دعى إ�لى التشــكيك ،وهــو يتعدى
تاريخانيــة الســنة إ�لــى القــول بتاريخانيــة الوحــي في حد ذاتــه قائال “الوحــي إ�ما من
أ�علــى و إ�مــا مــن أ�دنــى ،إ�ما نازل و إ�ما صاعــد ،إ�ما من الوحي إ�لى العقــل والواقع ،و إ�ما
من العقل والواقع ..إ�لى الوحي كما كان يحدث لعمر محدث هذه أالمة” [[15
نقد الحديث اقتصر على السند دون المتن
يتفق الحداثيون الثالثة في موضوع السنة النبوية على أ�ن نقد المحدثين للحديث

تعلق بالســند دون المتن ،ولذلك جاءت كـثير من أالحاديث فقيرة المعنى ركيكة
الصياغــة ،وحــول هــذا المعنــى يقــول شــحرور إ�ن آ�يــة االهتمــام بالســند دون المتن
هــي وجــود العديــد من أالحاديــث التي و إ�ن صح ســندها ،بمعنى وجودهــا في كـتب
الحديــث الصحيحــة ،إ�ال أ�ن متونها ضعيفــة أ�و موضوعة ،معتبرا أ�ن صحة حديث ما
هي صحة اصطالحية مجازية نسبية وليست مطلقة ،أو�ن صحة الخبر سندا ال تعني
إ�طالقــه متنــا[ ]16ويوافقه جمال البنا الذي يضيف أ�ن االنصراف إ�لى الســند ســمح
بدخــول أ�حاديــث الغيبيــات الموضوعة التي أ�ورثت المســلم عقليــة نمطية وثبطت
ملكات إالبداع والخيال لديه[[17
أ�مــا حســن حنفــي فقد اتخذ من فكــرة االهتمام بالســند دون المتــن منطلقا وركيزة
لمشــروعه الفكــري القائــم علــى إ�عــادة بنــاء علــم الحديث على أ�ســس مغايــرة أ�همها
االعتنــاء بالمتــن ونقــده وفقا لمنهجــي النقد التاريخي والتحليل النفســي ،وبحســب
حنفــي يفضــي النقــد إ�لى نتيجتيــن :أالولى هي “عودة الفاعلية إ�لــى التوحيد في حياة
الفــرد والجماعــة و إ�لــى حركــة التاريــخ ،وتحريــره مــن تدويــن الحديــث ونســبته إ�لى
الرسول…”
والخالق واالجتماع والفلســفة،
ـس
ـ
ف
الن
ـانية
ـ
س
ن
ال
بالعلوم
الحديث
ـط
والثانيــة ربـ
إ
أ
مــن أ�جــل معرفــة مدى تطابقه مع العقــل ومع الواقع ،وهما الركيزتان الرئيســيتان
للوحي ،وبالتالي تظهر وحدة العقل والوحي والطبيعة”[[18
الخالصة
اســتخالصا مما ســبق نتبين أ�ن الســنة النبوية كانت أ�حد شــواغل الحداثيين حيث
تــم تناولهــا فــي عــدة مشــروعات فكريــة ،ورغــم تفــاوت المناهــج وزوايــا النظــر فيما
بينهــا إ�ال أ�ن المســلمات والقضايــا المبحوثــة تظــل على الــدوام مســتوحاة من الفكر
االستشــراقي الــذي يتــم إ�عــادة إ�نتاجــه فــي ثــوب جديــد هو ثــوب القــراءة المعاصرة
للنص الديني.
_____________________________________
والقر�ن ،دمشق :دار أالهالي ،1990 ،ص .549
[ ]1محمد شحرور ،الكـتاب آ
[ ]2حســن حنفــي ،التــراث والتجديــد :موقفنــا من التــراث القديم ،القاهــرة :مكـتبة
هنداوي.
[ ]3جمال البنا ،نحو فقه جديد ،ج ، 2ص .9
[ ]4جمال البنا ،تجريد البخاري ومسلم من أالحاديث التي ال تلزم ،القاهرة :دعوة
إالحياء إالسالمي ،ص .11
[ ]5حســن حنفي ،من النقل إ�لى العقل ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكـتاب،
 ،2014ج ،2ص .19
[ ]6تجريد البخاري ومسلم ،ص .10
والقر�ن ،ص .547
[ ]7الكـتاب آ
[ ]8من النقل إ�لى العقل16/2 ،
والقر�ن ،ص .450-545
[ ]9الكـتاب آ
[ ]10تجريد البخاري ومسلم ،ص.9
[ ]11نحو فقه جديد.17/2 ،
[ ]12من النقل إ�لى العقل.10/2 ،
[ ]13نفسه.17-16/2 ،
والقر�ن.548-547 ،
[ ]14الكـتاب آ
[ ]15من النقل إ�لى العقل.14/2 ،
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تعديل جديد في قانون تأجير األراضي الزراعية
دار السالم /بغداد
والهوار النيابيــة ،إ�جراء
أ�علنــت لجنــة الزراعة والميــاه أ
تعديل جديد بقانون أت�جير أالراضي الزراعية.
أو�وضــح رئيس اللجنة ســام الشــمري فــي حديث نقلته
وكالــة أالنبــاء العراقيــة ،أ�ن "لجنــة الزراعــة النيابيــة
أ�جــرت التعديــات علــى القانــون من أ�جل منح مســاحة
أ�كبر للمزارعين" ،الفتا الى أ�ن" قانون  35يسمح إب�يجار
أالراضــي الزراعيــة لمــدة ســنة واحــدة ،واللجنــة عدلــت
القانــون ليكــون االيجار لمدة  20ســنة مع منح مميزات
للقانون من أ�جل تنمية القطاع الزراعي".
أو�ضــاف ،أ�ن "القانــون الســابق كان يشــترط عــدم
انشــاء أ�ي مشــاريع اســتثمارية علــى أالراضــي الزراعيــة
المست�جرة ،أو�صبح بعد التعديل الجديد يعطي فسحة
أ
أ�كبر للمزارعين في استثمار أالراضي الزراعية لمشاريع
أ�خــرى" ،مشــيرا الــى أ�ن "التعديل الجديــد على القانون
منــح تخويــا للــوزارة المعنيــة للتعاقــد االســتثماري
مــع نفــس المسـ أـت�جر للمضــي بتطويــر القطــاع الزراعــي
ســواء كان فــي مجــال الثــروة الحيوانيــة أ�و المحاصيــل
الزراعية".

التخطيط :عدد الفقراء في العراق اقل من  10ماليين شخص
دار السالم /بغداد
أ�علنــت وزارة التخطيط انخفاض
معــدالت الفقــر فــي البــاد الــى
 . %25وقــال المتحــدث باســم
الــوزارة عبد الزهــرة الهنداوي في
تصريحات صحفية إ�ن المؤشرات
المتوفــرة حــول معــدالت الفقــر
فــي البــاد وفــق آ�خــر دراســة
بالتعــاون مــع البنــك الدولــي فــي
النصف الثانــي من العام ،2020
بلغــت  %24.8أ�ي بنحــو ،"%25
الفتـ ًـا الــى أ�ن "عــدد الفقــراء فــي

العــراق أ�قــل مــن  10مالييــن
شــخص" .أو�ضــاف أ�ن "المرحلــة
أالولــى لظهــور جائحــة كورونا في
النصــف أالول مــن العام الماضي
ارتفعــت نســبة الفقر الــى %31.7
أ�ي بحوالــي  ،%32إ� ّل أ�نهــا عــادت
الى االنخفــاض بفضل إالجراءات
المتخــذة والمتمثلــة برفــع حظــر
والنشطة
التجوال وعودة العمل أ
لوضعهــا الطبيعــي ،التي أ�دت الى
انحسار النسبة الى .".%25

مستشار الكاظمي يرهن اطالق

تخصيصات االستثمارات باقرار الموازنة
دار السالم /بغداد
أ�كــد مستشــار رئيــس الــوزراء للشــؤون
الماليــة مظهــر محمــد صالــح ،أ�ن
االســتثمارات الجديــدة و إ�طــاق
تخصيصاتهــا يعتمــد على تشــريع قانون
الموازنة العامة للعام الحالي.
وفقا للوكالة الرسمية ،إ�ن
وقال صالحً ،
"الموازنــة العامــة االتحاديــة هــي خطة
البــاد المالية على مســتوى ســنة كاملة
 ،ويعتمــد علــى تشــريعها الكـثيــر مــن
القرارات الســتراتيجية والمهمة السيما
متخــذو القــرارات االســتثمارية وتنفيــذ
االنشــطة ذات العالقــة علــى مســتوى
الســوق والقطــاع الخــاص فضـ ًـا عــن
تسوية الكـثير من الحقوق العالقة التي
للهليين وعموم القطاع الخاص
تعــود أ

المجهــز والمنفــذ للمشــاريع والطلبــات
الحكوميــة" .أو�ضاف أ�ن "االســتثمارات
الجديــدة و إ�طــاق تخصيصاتهــا يعتمــد
كلية على إ�قرار وتشريع قانون الموازنة
ً
الســيما تنفيــذ المشــاريع الجديــدة التي

تــدرج للمــرة أالولــى وعمليــات احالتهــا
مــن دون أت�خيــر إ�لــى المنفذيــن فــي
قطــاع أالعمــال ومــا يرتبــط ذلــك فــي
تنشــيط دورة التشــغيل للقوى العاملة
والموارد المادية المهيئة لالستخدام".

نائب يتحدث عن ارتفاع جنوني باسعار
السلع في نينوى ويدعو الجراءات عاجلة
كشــف النائــب عــن محافظــة نينــوى
نايــف الشــمري ،عــن ارتفــاع جنونــي
أب�ســعار الســلع والمــواد الغذائيــة فــي
المحافظــة ،يقابلهــا زيــادة فــي نســبة
الفقر والبطالة.
وقال الشــمري في حديث صحفي ،ان
"محافظة نينوى شــهدت خالل أاليام
الماضية ارتفاع غير مسبوق و جنوني
فــي أ�ســعار المــواد الغذائيــة ،حيــث
أ�صبــح ســعر كارتــون الزيــت بـ ـ 50
الــف ،وكيــس الســكر  50كيلــو غرام بـ
 44,000الــف دينــار ،امــا كارتــون
البيض اصبح ســعره بـ ـ  73الف دينار
وكيلو الدجاج بـ  4500دينار".
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شيطنة الحركة اإلسالمية ..المنبع "صهيوني"!
شعبان عبد الرحمن
والخــر ،أيت�كــد أ�ن السياســات
بيــن الحيــن آ
التــي تتبعهــا نظــم التطبيــع العربيــة حيــال
إالســاميين فــي المنطقــة هــي مــن إ�نتــاج
"المطبــخ" الصهيونــي ،قلبــا وقالبــا ،حيــث يتم
طبخهــا وهندســتها و إ�رســالها "معلبــة" ،ليقــوم
إالعــام المتصهيــن فــي بالدنــا بـ"دلقهــا" عنــوة
فــي عقــول الجماهيــر العربيــة؛ ســعيا لتزييــف
وعيهــا وتغييب ضميرها وقلــب الحقائق لديها،
والمستهدف طرف واحد هم إالسالميون.
فهــم العــدو أالخطــر علــى المشــروع الصهيوني
وعلــى مشــروع الحكــم العلمانــي االســتبدادي
فــي بالدنا ،ولذلك ،توافق الطرفان (الصهيوني
والعلمانــي االســتبدادي) علــى شــيطنة
إالســاميين أ�صحــاب المشــروع إالســامي
الحضــاري ،وتســفيه مواقفهــم والتشــكيك فــي
وطنيتهــم وتصويرهم كخطر داهــم على البالد؛
فمشــاركـتهم فــي الحيــاة السياســية "تهديــد
للديمقراطيــة لعــدم إ�يمانهــم بهــا" ،وفوزهم في
االنتخابــات النزيهــة "احتــال وســيطرة" كـقوم
ال يســتحقون الحرية والمشــاركة الديمقراطية،
كمــا أ�ن المظالــم التي يقاســون منهــا تحت قمع
النظــم الدكـتاتوريــة ،ليســت إ�ال "مظلوميــة
وهميــة" يروجــون لها لالبتزار واســتدرار عطف
الشعوب!

والنظمة
الصلــة وطيدة بين الكيــان الصهيوني أ
القمعيــة التي انزلقت إ�لى مســتنقع "التطبيع"،
أو�هــم مــا يجمعهــا الرغبة فــي إ�زالة إالســاميين
مــن الخارطــة ،بحكــم أ�ن مشــروعهم يحمل في
طياتــه زوال االثنيــن معا؛ فالنظــم الدكـتاتورية
تســتميت فــي االحتفــاظ بالســلطة والثــروة
والصولجــان بـ أـ�ي ثمــن ،وال أتت�خــر عــن بيــع
نفســها والبــاد للصهاينــة فــي ســبيل إ�شــباع
نهم الســلطة .أ�مــا الكيــان الصهيوني ،فصاحب
مشــروع " إ�ســرائيل الكبــرى ..مــن النيــل إ�لــى
الفرات" ،لكنه مهدد بالزوال في وجود حركات
إ�ســامية وطنيــة ،تقــدس الوطــن وتجعــل مــن
هــذا "الكيــان" عدوهــا أالكبــر ،أو�خــذ المطبــخ
الصهيوني يجهز الوصفات إالعالمية والسياسية
لشــيطنة تلك الحــركات إالســامية والتحريض
عليهــا ،وتتلقــف نظــم التطبيــع الفاشــية تلــك
الوصفات الجاهزة؛ لتســويقها على أ�وسع نطاق
في إ�عالمها وبحناجر إ�عالمييها.
ولــم يعــد أالمــر ســرا ،فقــد باتــت كـثيــر مــن
الوصفــات والمخططــات علــى المكشــوف،
أو�صبــح إالعالم الصهيوني يعج بتلك الوصفات
المل ،وبــات إ�عالم
ويطرحهــا بــكل وقاحــة على أ
التطبيــع يروجهــا بحقــد أ�عمــى للحيلولــة بيــن
إالســاميين والحصول على حقوقهم السياسية
والنسانية.
والحياتية إ

وقد وجدنا مثاال ّفجا لتلك الوصفات المسمومة
فــي مقــال الكاتــب الصهيونــي " إ�لــداد بيــك"
بعنــوان " :إ�دارة بايــدن تعيــد إ�حيــاء تهديــد
إالخــوان المســلمين" ،المنشــور فــي صحيفــة
" إ�ســرائيل اليــوم" في  1آ�ذار /مــارس 2021م،
ويحــاول فيــه إ�شــاعة جــو مــن الرعــب بالتحذير
خط�
مــن أ�ن إ�دارة بايــدن "على وشــك ارتــكاب أ
مدمــر" ،بضم جماعة إالخــوان ضمن من يجب
أ�ن يشــملهم احتــرام حقــوق إالنســان التــي
يتبناها بايدن ،معتبرة ذلك من قبيل "الجنون
أاليديولوجــي الــذي اســتولى علــى اليســار فــي
الــدول الغربيــة بوضوح ،فــي تعامله مع تنظيم
إالخوان المســلمين إالرهابــي وتوابعه" .وينعى
الكاتــب علــى الجماعــة تمكنهــا مــن تصديــر
نشــاطها ألوروبــا والواليــات المتحــدة ،بعــد أ�ن
أ�صبحــت مطــاردة مــن قبــل معظــم أالنظمــة
العربيــة ونجاحهــا فــي خلــق صــورة لنفســها
كـ"ضحيــة سياســية مضطهدة" .ويقــدم الكاتب
الجماعــة علــى أ�نهــا خطــر علــى البشــرية يجــب
إ�زالتــه ،أو�نهــا  -في نظره أالعمــى  -تارة متطرفة
وتارة أ�خرى إ�رهابية.
ويشــكك " إ�لــداد بيــك" فــي كــون إالخــوان
المســلمين أ�صحــاب شــعبية أ�كدتهــا نتائــج
االنتخابــات الحرة والنزيهة ،مؤكدا أ�ن وصولهم
للحكــم يعــد جنونا ويمثل تدميــرا للديمقراطية

 هكــذا بــكل وقاحــة  -مثلمــا هــو حــادث اليــومفــي "علــى يــد الرئيــس التركــي رجــب طيــب
أ�ردوغــان ،وحكــم حمــاس إالرهابــي فــي قطــاع
غــزة ،والجنــون الــذي أ�نقــذ مصــر منــه انقــاب
الجيــش علــى حكــم الرئيــس محمــد مرســي".
ويزيد أالجواء رعبا بالقول:
"الخــوان المســلمون ليســوا بديــا ديمقراطيــا
إ
للنظمــة فــي الشــرق أالوســط ،إ�نهــم يريــدون
أ
استخدام الديمقراطية لفرض نظام ديكـتاتوري
مظلــم" .ويدين بكل شــدة رفضهم التطبيع مع
إ�ســرائيل ومعارضتهم ألفكار محمد بن ســلمان
كحاكــم نموذجي فــي أر�يه! وذلــك بيت القصيد
في حقده وعدوانيته.
ويصــل بــه الجنــون والوقاحــة الــذروة بالقــول؛
إ�ن إ�قــدام بايــدن علــى إالقــرار بحقــوق إالخــوان
خط� مدمر!!
وحقهم في التمتع بحقوق إالنسان أ
ولــم ال يقــول ذلــك لبايــدن؟ أ�لــم ينفــذ عبيــد
الصهاينة أ�كـثر من ذلك ،ســجنا وقتال وتشــريدا
وحرمانا من كل حقوق الحياة؟!
وبعد ..أ�ليس هذا عين ما يردده إ�عالم االنقالب
أو�عوانــه وباقــي نظم التطبيــع المتصهينة؟ إ�نها
بضاعــة واحــدة ..المنشـ أـ� صهيونــي والتوزيع في
بالدنا.
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المحاججة العقلية لبرهنة حقائق القرآن
مصطفى عاشور
أي�تــي كـتــاب “المحاججة العقليــة في برهنة
حقائــق القـ آـر�ن :مطارحات النورســي للفكر
المــادي” أت�ليــف آ“�مــاد كاظــم البــرواري”
والصــادر عــن دار الســبيل ،عــام ،2021
فــي  460صفحــة ،ليقتــرب مــن منهجيــة
“النورســي” الحجاجية ،وكيف استطاع أ�ن
يفند ويدحض المادية باللجوء إ�لى مناهجها
ذاتها.
“عرفنــا بخالقنــا ،إف�ن
ـة:
ـ
ب
الطل
ـض
ـ
ع
ب
سـ أـ�له
ِ
مدرســينا ال يذكــرون هللا لنــا” .أف�جــاب
النورســي ”:إ�ن كل علــم azمــن العلوم التي
تقرؤونهــا يبحــث عــن هللا دومــا ،ويعــرف
بالخالــق الكريــم بلغتــه الخاصــة ،أف�نصتــوا
لتلك العلوم دون المدرسين”.
تلــك كانــت إ�جابــة المصلــح التركي “ســعيد
النورســي” ( ،)1960-1876ذلــك
الرجــل الــذي ظهــر فــي فتــرة أ�فــول الدولــة
العثمانيــة ،واشــتداد المشــروع العلمانــي
والتغريبي ،وانكماش المشــروع إالسالمي،
فجــاء “النورســي” ليعيــد الحيويــة للفكــرة
إالســامية ،باحثــا عــن قوتهــا الذاتيــة
فــي مواجهــة الماديــة ،التــي تتخفــى وراء
التغريــب ،متخــذا مــن الجــدال والحجــاج
وســيلة لبعــث الحماســة فــي الشــخصية
المسلمة.
طــور “النورســي” فــي حجاجــه مــع الفكــر
المــادي أ�ســاليب الحجــاج القديمــة التــي
اســتخدمها المتكلمــون المســلمونُ ،مبعــدا
عنهــا الجفــاف والتجريد المبالغ فيــهُ ،مقربا
حججــه مــن العقــل المعاصــر ،مــن خــال
االعتماد على العلوم والمعارف الحديثة .
فقــد كان الرجــل يهــدف إ�لى إ�نقــاذ إاليمان،
والحيلولــة دون أ�ن يلقي الضعف السياســي
بظاللــه الكـئيبة على القلــوب المؤمنة ،أو�ن
يتحــول إ�يمــان النــاس من أالفــكار المجردة
ليتجســد فــي حركــة فاعلــة علــى أالرض
تحقــق الشــهود ،وتبييــن حقائــق القـ آـر�ن
واليمان
للنــاس خاصة في التوحيد والنبوة إ
بالخــرة ،ويؤكد كـتاب “المحاججة العقلية
آ
القر�ن” ،أ�ن “النورســي”
حقائق
ـة
ـ
ن
بره
ـي
فـ
آ
جدد مســالك الحجاج أو�ســاليبه ،مســتفيدا
مــن أ�ن الحجــاج يوظــف كـثيــرا مــن العلوم
داخله كالمنطق والفلســفة واللغة والبالغة
والصــول للوصــول إ�لــى هدفــه وغايتــه فــي
أ
تفنيد ونقض حجج الخصوم.
مــا يمكــن التقاطــه مــن كـتــاب “المحاججــة
العقليــة فــي برهنــة حقائــق القـ آـر�ن” هــو
أ�هميــة الحجــة فــي الــذود عن إالســام ،أو�ال
يتــرك علماء إالســام الشــبهات التــي تحوم
حــول القـ آـر�ن لتنمو بال ردود قوية ومقنعة،
أو�ال يســتصغروا أ�ي شــبهة ،أو�ن ينظــروا
إ�لــى جدالهم مــع المخالفين علــى أ�نه فرصة

العــادة طــرح رؤيــة إالســام والقـ آـر�ن بمــا
يرسخ إاليمان.
الفهم ثم التفكيك
أر�ى “النورســي” أ�ن الحضــارة الغربيــة
مبنيــة علــى أ�ســس ،منهــا :القــوة والمنفعــة
والصرع والعنصرية ،وهو تقود إ�لى المادية
واالســتغالل وتقســيم البشــر إ�لــى طبقــات،
لــذا كان فــي حجاجــه يســلك التفكيــك
والتفنيد والهدم لحجج الخصوم ونظرياتهم
إاللحادية ،وكان أ�ول ما يفككه هو الفرضية
الماديــة الســببية ،التــي تزعــم أ�ن أالســباب
هــي التــي أ�وجــدت الحــوادث ،أو�ن الحيــاة
جاءت صدفة ،من تجمع أالسباب ،وحاجج
“النورســي” بـ أـ�ن تلــك النظــرة الماديــة ال
يقبلهــا العقــل المــادي نفســه ،فيســتحيل
علــى أالســباب أ�ن ُتوجــد حيــاة عاقلــة ،كمــا
أ�ن الصدفــة والعشــوائية لــن تســتطيع أ�ن
توجــد هــذا االتقــان والتنظيــم الــذي تتســم
بــه الحيــاة ،ومن ثــم كان منهجــه الحجاجي
يرتكــز علــى االحتــكام لمعاييــر الخصوم في
تفنيد شبهاتهم مستخدما أ�دلتهم نفسها.
كان النورســي عالمــا أب�زمــة الواقــع الــذي
يعيــش فيــه ،وتحديــات الضغــط إاللحادي،
لــذا لــم يقتصر على أالدلــة النقلية في إ�ثبات
أ�صــول الديــن ،بــل أ�ضــاف إ�ليها ما يســتلزم
االســتدالل بــه مــن معــارف وعلــوم ،وكانت
لحظــة خلــق الكون مــن القضايــا التي اهتم
بهــا فــي حجاجــه مــع الفكــر المــادي ،ألن
رفــض فكــرة العدميــة فــي الخلــق ،وكذلــك
الفوضويــة والعشــوائية والصدفة ،ســيحيل

حتمــا إ�لــى وجــود خالــق لهــذا الكــون ،إ�ذ ال
بد للكون من بداية ،وهذا ما أ�خذت العلوم
الحديــث تتحدث عنه ،وهو ما يفرض وجود
نهايــة ،نظــرا ألن مكونــات الكــون تفقــد
حرارتها بالتدريج ،مما يؤشر لفكرة النهاية.
مس�لة الفطرة في
لج� “النورسي” إ�لى أ
كذلك أ
جدالــه مع الفكــر المادي ،ألن “االســتدالل
الســليم يفــرض علــى عقولنــا فكــرة وجــود
هللا” ،لــذا اســتحوذت الفطــرة علــى اهتمــام
كـثيــر مــن العلمــاء الغربييــن الذين أ�شــاروا
أ�ن إ�يمانهــم يقــوم علــى خبــرة شــخصية،
ومعرفة داخلية ،أو�ن الفطرة شــيء موجود
ومن الصعوبة إ�نكاره أ�و تحييده.
ويالحــظ أ�ن “النورســي” ســعى لعــرض
مفاهيــم العقيــدة خاصــة التوحيــد بحجــج
مبد� التوازن والشــمول،
برهانيــة تقوم على أ
ومنهــا برهــان النظــام واالنســجام الكونــي،
فاســتدل علــى التوحيــد إب�بطــال نقيضــه،
أ�ي إ�بطــال وجــود شــركاء هلل فــي الخلــق،
فالعقــل والمنطــق يرفــض فكــرة الشــرك،
كمــا كان يحاجــج كل فريــق بمــا يناســب
أ�صــول تفكيــره ،إ�ذ عــول علــى ُالمحــاالت
العقليــة المنطقيــة فــي تفكيــك النظريــات
الفلســفية ونقضهــا مــن أ�صولهــا ،مستشــهدا
أب�مثلــة واقعيــة تتضمــن أ�قيســة منطقيــة
لتقريــب الصــورة إ�لى أالذهان واســتدراجها
إ�لــى االقتناع واالقرار ،لذا وجه نقدا شــديدا
إ�لى نظرية “دارون” ،أ�ما ما يناقض التوحيد
فتحــدث عــن فســاد مقــوالت إاللحــاد فــي
ذاتها.

مخاطبة العقل
كان النورســي في حجاجــه يخطاب العقل،
ويســتفزه لكــي يفكــر ،ويدحــض المنطــق
الــذي يقوم عليه إاللحــاد ،فمثال تحدث عن
اســتحالة أ�ن تتشــكل مــادة حيويــة مضــادة
للســموم صدفة أ�و عشــوائيا ،أ�و بدون صانع
ماهــر ،هكــذا يؤكد العقــل ،وانتقل من تلك
الحقيقــة ليدحــض أ�دلــة إاللحــاد ،فالكــون
البديــع المتســق المتناغــم ،ال يمكــن أ�ن
يكــون وليــد الصدفــة أ�و العشــوائية ،أ�و أ�ن
يكــون هــو من خلــق نفســه ،وبالتالــي وضع
الحجج إاللحادية أ�مام أم�زق منطقي وعقلي.
يلج� إ�لى االســتدالل باالبداع
كان النورســي أ
في جســم إالنســان في حجاجه مع إاللحاد،
وينطلــق مــن الدليــل المادي لهــدم إاللحاد
المــادي ذاتــه ،وكان ينتــزع الدليــل أالقرب
إ�لــى االقنــاع فــي بنــاء حججــه للبرهنــة على
صحــة االعتقــاد ،لــذا لــم يتوانــي فــي كشــف
زيــف إ�ســناد الخلــق إ�لــى الطبيعــة ،وعندما
نقــد نظريــة دارون ،أر�ى أ�نهــا فتحــت أ�بوابــا
للحيــرة والضاللــة ،ألن هللا أ�عطــي لــكل
شــيء وجوده المســتقل ،فيقــول “ :إ�ننا نرى
وظائــف المخلوقــات تنســج علــى منــوال
الحكمــةُ ،وتــكال بميــزان العــدل ..ونــرى
العدالة المطلقة تضع كل عضو من الكائن
الحــي فــي موضعــه الالئــق بــه ،وتنســقه
بموازيــن دقيقــة وحساســة” ،ومــن ثــم كان
يستدل بالبرهان الكوني العلمي على اثباته
وجــود الخالــق ،فــكان ُملمــا بعلــم االحياء،
وهــو مــا أ�فــاده فــي حجاجــه ،بــل وفهمــه

للقضية التي يتحدث فيها.
اعتنــى النورســي بمسـ أـ�لة النبــوة ،وتناولهــا
للنســانية،
في عدة رســائل ،فالنبوة تكريم إ
للجابــة علــى أالســئلة
وهــي ضــرورة كونيــة إ
المســتعصية فــي الوجود ،لذا حلل الســيرة
النبويــة بطريقة علمية ،فيقول ”:إ�ن القدرة
إاللهيــة التــي ال تترك النمل مــن دون أ�مير،
والنحــل مــن دون يعســوب ،ال تتــرك حتمــا
البشــر مــن دون نبــي ،مــن دون شــريعة،
نعــم ..هكذا يقتضي ســر نظــام العالم” ،لذا
يــرى أ�ن الرســل أ�جابــوا عــن أ�لغــاز أالســئلة
الثالثــة المســتعصية فــي الموجــودات :مــن
أ�يــن؟ و إ�لــى أ�ين؟ ومتى تكون؟ ،ويســتحيل
أ�ن يترك الخالق البشرية بال جواب.
وفيمــا يتعلــق بالحشــر والقيامــة ،فـ إـ�ن
الرجــل أ�كد على وجــود أ�دلة نقلية ،يصعب
االســتدالل عليها عقــا ،ألن العقل ال يملك
أ�دوات هذا االستدالل فيقول ” :اتفق علماء
إالســام بـ أـ�ن قضيــة الحشــر ،قضيــة نقلية،
أ�ي :أ�ن أ�دلتهــا نقليــة ،وال يمكــن الوصــول
إ�ليهــا عقـ ًـا ،ولو اعتمد العقل على مقاييســه
مضطرا إ�لى التقليد” ،إ�ن
عاجزا
ً
الكلية لظل ً
القر�ن إ�لى الغاية
نوار
�
من
آ
نظرته المتجلية أ
مــن الوجود ،والمغزى من الحياة ،والهدف
مــن اســتخالف البشــر فــي أالرض ،جعلتــه
والنســانية من
ينظــر إ�لــى القضايــا الكونيــة إ
خــال أ�صولهــا وكلياتهــا ،كمــا كان منصفــا
فــي حجاجــه مــع مخالفيــه اذا اقتضــى أالمر
االعتراف إب�يجابيات المخالف.
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ايكونوميست :سوريا بعد عشر
سنوات ..محطمة والحاكم لم يتغير
دار السالم /وكاالت /متابعة
سلطت مجلة " إ�يكونوميست" الضوء على آم�الت الثورة السورية
بعد عشر سنوات على اندالعها.
تقــول المجلــة في التقرير الذي تابعت ترجمته أ�ن عشــر ســنوات
من الحرب تركت سوريا محطمة ،لكن حاكمها لن يتغير.
وتضيــف المجلــة أ�ن الوضــع االقتصادي آالن هو أالسـ أـو� من عقد
كامــل ،كمــا أ�ن ســوريا انقســمت واقعيــا ،فيما يقول مســؤول في
أالمم المتحدة " إ�ننا نشهد بلقنة سوريا".
يؤكــد التقريــر أ�ن أالســد القابــع فــي دمشــق ال يريــد التخلــي عــن
الحكــم أ�و المشــاركة فيــه ،وهــو ال يقدم أ�ي تنازالت ألنه "يخشــى
أ�ن يتــم اعتبــار التســوية كعالمــة علــى الضعــف ،لذلــك فهو يهدد
بمزيد من الحرب بدال من ذلك".
وفيما يلي مقتطفات من التقرير:
"السياسيون يجوعون الشعب"
قبل عقد من الزمان ،شــن أالســد حربا على شعبه بدال من قبول
بالصالحــات الديمقراطية .ولقي مــات آالالف حتفهم
مطالبهــم إ
في الصراع الذي اجتذب قوى أ�جنبية ودمر معظم أ�نحاء البالد.
نــزح نصــف ســكان مــا قبــل الحــرب البالــغ عددهــم  22مليــون
نســمة .واليــوم ،تحــد مجموعــة مــن االتفاقيات ،التــي تدخل فيها
أ�مريــكا و إ�يــران وروســيا وتركيــا أك�طــراف ،مــن القتــال .يســافر
الســوريون إ�لى البالد للدراســة والتســوق وزيارة أالقــارب .لكنها
مقســمة إ�لــى جيــوب ،كل منهــا تحــت حمايــة أ�جنبيــة .أو�صبحت

إالدارات المحليــة راســخة ،حتــى أ�ن لديهــا ميليشــياتها الخاصة،
وتديــر اقتصادهــا الخــاص وغالبا ما تفضــل عرقــا أ�و طائفة .وقال
مسؤول في أالمم المتحدة " :إ�ننا نشهد بلقنة سوريا".
اســتعاد رجــال أالســد معظــم المــدن الكبــرى واســتحوذوا علــى
حوالي  %60من أالرض ،بينما كانت نسبة أالراضي التي يسيطر
عليهــا أالســد  %30فــي عام  .2014وحكمت عائلة أالســد ســوريا
ألكـثر من نصف قرن( ،والد بشار ،حافظ أالسد كان يقود قبله)،
انتخابات زائفة في أ�يار/مايو أ�و حزيران /يونيو ،إ�ذا تم إ�جراؤها،
ستمنح الرئيس دون شك فترة والية رابعة مدتها سبع سنوات.
لكــن هــذه انتصــارات باهظة الثمن .االقتصاد الســوري في وضع
أ�سـ أـو� من أ�ي وقت مضى خالل العقد الماضي .يتم تداول الليرة
الســورية بحوالي  ٪1من قيمتها قبل الحرب بالدوالر في الســوق
الســوداء .يمكن لحكومة أالســد أ�ن تدفع  15دوالرا شــهريا فقط
لموظفــي الخدمــة المدنية .ويقضي الناس فــي جميع أ�نحاء البالد
ســاعات فــي الوقوف فــي طوابير للحصــول على البنزين .أ�ســباب
أالزمــة كـثيــرة ،بمــا في ذلــك الحرب والفســاد والقيــود المرتبطة
بالفيــروس والعقوبات أالمريكية وانهيار البنوك اللبنانية ،حيث
للســد في
أ
خب� أالثرياء الســوريون أ�موالهم .الحليفان الرئيســيان أ
الحرب ،إ�يران وروســيا ،ال يقدمان ســوى القليل من المســاعدة،
ويعود ذلك جزئيا إ�لى معاناتهما أ�يضا.
أالســد ليــس لديــه إ�جابــات .وكـثيــرا مــا يتجاهــل فــي خطاباتــه

مشاكل سوريا الكبيرة .أو�علن أ�نه وزوجته ،أ�سماء ،أ�صيبا مؤخرا
بفيــروس كوفيــد  .19-كان هنــاك ارتفــاع حاد فــي إالصابات منذ
منتصــف شــباط /فبرايــر .لكــن نصــف مستشــفيات ســوريا فقــط
تعمل بكامل طاقتها .وحتى خطط التطعيم في البالد منقسمة،
حيث تتفاوض جماعات المعارضة بشكل منفصل مع المانحين
من أ�جل التطعيم.
يبــدو أ�ن أالســد أ�كـثــر اهتمامــا بضبــط شــعبه ،وليــس الفيــروس،
حيــث يبحــث جواسيســه عــن أ�ي تلميــح للمعارضــة ،وحتــى
الصحفي الموالي الذي كـتب عن الجوع على "فيســبوك" ُســجن
مؤخــرا .ربمــا حــاول رئيس ســوري أ�كـثــر براغماتية عقــد صفقات
مع الســلطات إالقليمية ،ونقل الســلطة في محاولة إلبقاء البالد
موحــدة .لكــن أالســد يخشــى أ�ن يتم اعتبار التســوية كعالمة على
الضعــف ،لذلــك فهــو يهــدد بمزيــد مــن الحــرب بــدال مــن ذلــك.
وقــد أ�عــاد فــي خطبــه إ�حيــاء مجــازات والــده القديمة عــن أ�مجاد
والسالمية إلثارة ذعر أالقليات.
الحضارات العربية إ
مذيعــو الدولــة يدينــون الســوريين خــارج المناطق التي يســيطر
عليهــا النظــام علــى أ�نهــم إ�رهابيــون وطابــور خامــس .وصــادق
مجلس النواب في دمشــق في أالول من آ�ذار /مارس على قانون
ينزع الجنسية عن كل من يتقاعس عن تجديد بطاقة الهوية بعد
عشــر ســنوات .وهــي تســتهدف أ�ولئــك الذين فــروا أ�و تحــرروا من
حكــم أالســد .يرغــب الكـثيــر منهم في العــودة ،ولكنهــم يرغبون
أ�يضا في رؤية شخص آ�خر مسؤول.
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عجائب القلوب وصراع الخير والشر!

الخير والشر
إ�ن أ�شــرف ما في إالنســان قلبه ،إف�نه العالم باهلل ،العامل له ،الســاعي
إ�ليــه ،المقــرب المكاشــف ،بما عنــده ،و إ�نمــا الجوارح أ�تبــاع وخدام له
يستخدمها القلب استخدام الملوك للعبيد إ�ما في الخير أ�و الشر .ومن
عــرف قلبــه عــرف ربــه ،و إ�ن أ�كـثر النــاس جاهلــون بقلوبهم ونفوســهم،
فمعرفة القلب وصفاته أ�صل الدين ،أو�ساس طريق السالكين.
مداخل إ�بليس في قلب إالنسان
مــن المعلــوم أ�ن القلب أب�صــل فطرته قابل للهدى ،وبما وضع فيه من
الشــهوة والهــوى ،مائــل عن ذلــك ،والتطارد فيه بين جنــدي المالئكة
والشياطين دائم ،إ�لى أ�ن ينفتح القلب ألحدهما ،فيتمكن ،ويستوطن،
اختالسا ،وال يطرد جند الشياطين من القلب إ�ال
ويكون اجتياز الثاني
ً
ذكر هللا تعالى ،إف�نه ال قرار له مع الذك ر.
إ�ن مثل القلب كمثل حصن ،والشيطان عدو يريد أ�ن يدخل الحصن،
ويملكه ويستولي عليه ،وال يمكن حفظ الحصن إ�ال بحراسة أ�بوابه ،وال
يقــدر على حراســة أ�بوابه من ال يعرف الحراســة أ�صـ ًـا ،وال يتوصل إ�لى
دفع الشــيطان إ�ال بمعرفة مداخله ،ومداخل الشــيطان أو�بوابه صفات
العبد ،وهي كـثيرة ،إ�ال أ�ننا نشــير إ�لى أالبواب العظيمة الجارية مجرى
الدروب التي ال تضيق عن كـثرة جنود الشيطان.
حريصا على
فمن أ�بوابه العظيمة :الحسد ،والحرص ،فمتى كان العبد
ً
شيء أ�عماه حرصه أو�صمه ،وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل
ـودا يجــد الشــيطان حينئــذ الفرصــة،
الشــيطان. وكذلــك إ�ذا كان حسـ ً
فيحســن عنــد الحريــص كل مــا يوصلــه إ�لى شــهوته ،و إ�ن كان منكـ ًـرا أ�و
ّ
فاحشا.
ً
ومــن أ�بوابــه العظيمــة: الغضــب ،والشــهوة ،والحــدة ،فـ إـ�ن الغضــب
غــول العقــل ،و إ�ذا ضعــف جنــد العقــل هجــم حينئذ الشــيطان فلعب

ـدا (حــاد
إ
بالنســان. وقــد روي أ�ن إ�بليــس يقــول: إ�ذا كان العبــد حديـ ً
قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة.
الطبع) ّ
والثاث،
ومــن أ�بواب ـه: إالســراف في حب التزييــن في المنزل والثيــاب أ
فــا يــزال يدعــو إ�لى عمــارة الــدار وتزيين ســقوفها وحيطانهــا ،والتزين
والثاث ،فيخسر إالنسان طول عمره في ذلك.
بالثياب ،أ
ومن أ�بوابه: الشبع ،إف�نه يقوي الشهوة ،ويشغل الطاعة.
ومنه ـا: الطمــع فــي الناس ،إف�ن من طمع في شــخص ،بالغ بالثناء عليه
بما ليس فيه ،وداهنه ،ولم أي�مره بالمعروف ،ولم ينهه عن المنكر.
ومن أ�بوابه: العجلة ،وترك التثبت ،وقد قال النبي صلى هللا عليه آو�له
والت�ني من هللا تعالى”.
وسلم:”العجلة من الشيطان ،أ
ومــن أ�بواب ـه: حــب المــال المذمــوم ،ومتــى تمكــن مــن القلب أ�فســده،
وحملــه علــى طلب المال من غير وجهه ،أو�خرجــه إ�لى البخل ،وخوفه
الفقر ،فمنع الحقوق الالزمة.
ومــن أ�بوابــه : حمــل العــوام على التعصــب في المذاهــب ،دون العمل
بمقتضاها.
ومــن أ�بوابــه أ�يضـ ًـا: حمــل العــوام علــى التفكيــر فــي ذات هللا تعالــى،
وصفاته ،وفي أ�مور ال تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أ�صل الدين.
ومن أ�بوابه: ســوء الظن بالمســلمين ،إف�ن من حكم على مســلم بســوء
خيرا منه ،و إ�نما يترشــح
ظنه ،احتقره أو�طلق فيه لســانه ،أ
ور�ى نفســه ً
ســوء الظــن بخبــث الظــان ،ألن المؤمــن يطلــب المعاذيــر للمؤمــن،
والمنافــق يبحــث عــن عيوب ـه. و إ�ن كان ينبغــي على إالنســان أ�ن يحترز
عن مواقف التهم ،لئال يساء به الظن.
هــذا طــرف مــن ذكــر مداخــل الشــيطان ،وعالج هــذه آالفات ســد هذه
المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة.

أ�نواع القلوب
القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثالث ة:
القلب أالول :قلب َع ُمر بالتقوى ،وطهر عن خبائث أالخالق ،فتتفرج
فيه خواطر الخير من خزائن الغيب ،فيمده الملك بالهدى.
القلــب الثانــي: قلــب مخــذول ،مشــحون بالهــوى ،مدنــس بالخبائــث،
بالخــاق الذميمــة ،فيقــوى فيــه ســلطان الشــيطان التســاع
ملــوث أ
مكانــه ،ويضعــف ســلطان إاليمــان ،ويمتلــئ القلــب بدخــان الهــوى،
فيعــدم النــور ،ويصير كالعين الممتلئــة بالدخان ،ال يمكنها النظر ،وال
يؤثر عنده زجر وال وعظ.
القلــب الثالــث: قلــب يبتــدئ فيــه خاطــر الهــوى ،فيدعــوه إ�لــى الشــر،
فيلحقــه خاطــر إاليمان فيدعــوه إ�لى الخير.مثاله ،أ�ن يحمل الشــيطان
وفالنا
حملــة علــى العقــل ،ويقــوي داعي الهــوى ويقــول :أ�ما ترى فالنـ ًـا ً
كيــف يطلقــون أ�نفســهم فــي هواهــا ،حتــى يعــد جماعــة مــن العلمــاء،
فتميــل النفــس إ�لــى الشــيطان ،فيحمــل الملــك حملــة على الشــيطان،
ويقــول: هــل هلــك إ�ال مــن نســي العاقبــة ،فــا تغتــر بغفلــة النــاس عن
أ�نفســهم ،أ� أر�يــت لــو وقفــوا فــي الصيــف فــي الشــمس ولــك بيــت بارد،
أ�كنــت توافقهــم أ�م تطلــب المصلح ـة ؟ أ�فتخالفهم في حر الشــمس ،وال
تخالفهــم فيمــا يــؤول إ�لــى النار؟ فتميــل النفس إ�لى قــول الملك ،ويقع
التــردد بيــن الجنديــن ،إ�لــى أ�ن يغلب علــى القلب ما هــو أ�ولى به ،فمن
كان على الخير يسر له ،ومن كان على الشر يسر له.
قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه آو�لــه وســلم:”يــا مقلــب القلــوب ثبــت
قلوبنــا علــى دينــك ،يا مصرف القلوب اصرف قلوبنــا إ�لى طاعتك” وفى
حديــث آ�خ ـر:”مثــل القلــب كمثل ريشــة أب�رض فــاة تقلبهــا الرياح”..
فاللهم ثبت قلوبنا على كل خير.

الخميس
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أخالق الزوجين وأثرها على األبناء

بقلم :د .رشاد الشين
إ�ن الرعايــة أالخالقيــة ألطفــال المســتقبل لهي
أ�عظــم أ�هميــة ،أو�خطر أ� ًثرا من الرعاية الصحية
للنســان
للجســد ،فالجســد الســليم قــد يكـفــل إ
ســعادة الدنيــا فحســب ،أ�مــا أالخالق الســليمة
ـعادة الداريــن الدنيــا
الصالحــة فتكـفــل لــه سـ َ
ُ
والخــرة ،لذلــك وجــب على الزوجيــن أ�ن يوليا
آ
َ
هــذا أالمــر عنايـ ًـة كبــرى قبــل االرتبــاط ،وذلــك
ألهميـ ِـة أالخــاق الصالحة لمســتقبل الزوجين
ً
﴿يا أ� ُّي َهــا َّال ِذ َين
أ� ً
وال ثــم لمســتقبل ْ َأالبنــاء ْثانيــا ً َ
آ� َم ُنــوا ُقــوا أ� ْن ُف َسـ ُـكم و أ� ْه ِل ُيكــم َنــارا﴾ (التحريم:
من آالية .)6
فالطفــل جهــاز تصوير رائع يلتقــط كل ما يدور
َّ
حولــه فــي بيئته التي ينشـ أـ� فيها ،ثم ينطبع بعد
ذلــك ســلوكه بــكل مــا التقــط فتكــون كلماتــه،
غرفــا مــن
وتصرفاتــه ،وميولــه ،واهتماماتــه ً
المعيــن الــذي منــه اســتقى إ�ن ً
خيرا فخيــر و إ�ن
شـ ًّـرا فشــر؛ أف�يقــظ غرائــز الطفــل فــي صغــره
غريــزة التقليــد ،والمثــل أالعلــى عنــده أ�بــواه
اللــذان يشـ ِّـكالن البيئــة الســلوكية التي تصوغ
فكــره وســلوكه؛ فالحســن عنــده مــا صنعــا،
والقبيــح عنــده مــا تركا ،ثــم أي�تي بعــد ذلك دور
والرشــادات ونمــط التصرفــات
التوجيهــات إ
التــي يســتقيها الطفــل فــي تلــك البيئــة ويكــون
لهــا أالثــر البالغ في تكوينه إالنســاني؛ فالتعليم
في الصغر كالنقش على الحجر ،ومن َّ
شب على
شــيء شــاب عليــه ،ورســول هللا صلــى هللا عليه
وســلم يقــول" :كل مولــود يولــد علــى الفطــرة،
ّ
يمجســانه" (رواه
يهودانه أ�و ِّ
ينصرانه أ�و ِّ
أف�بــواه ِ
البخاري -كنز العمال .)1307 / 1

عزيزي الشاب ..عزيزتي الشابة:
ليحـ ْ
ـرص كل منكمــا علــى اختيــار الشــريك
الصالــح مــن أ�ول وهلــة ،وال تتنــازال عــن هــذا
غراءات إ�ن كنتما تريدان
الشرط مهما كانت إال
ُ
َّ
َّ
َ
ولبنا ِئكما وال تتذرعا أ�و يتذرع
الخير أل ِ
نفسكما أ
أ�حدكمــا بحجـ ِـة أ�نــه ســيحاول إ�صــاح أ�خــاق
شــريكه فــي المســتقبل؛ ألن محاولــة إ�صــاح
أ�خالق شــخص نشـ أـ� في وســط معين ،وترعرع
فيه ،وشـ َّـب عليه ،وتشــبع أب�خالقه وســلوكياته
واد،
ـدة قــد تكــون صرخــة فــي ٍ
ـنوات عديـ ٍ
لسـ ٍ
حرثــا فــي المــاء ،أ�و أ�مـ ًـا
أ�و نفخــة فــي رمـ ٍـاد ،أ�و ً
فــي ســراب ( ،إ�ال مــا رحــم ربــي) ،أو�مــر الحيــاة
الزوجيــة ومســتقبل أالبنــاء يجــب أ�ال ُيتــرك
للظــروف ،حيــث محاوالت إالصــاح قد تفلح،
والبنــاء
وقــد تفشــل ،والــزواج نصــف الديــن أ
سيس�ل عنها كل طرف يوم القيامة ،قال
رعية أ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :إ�ن هللا سائل
كل راع عمــا اســترعاه ،حفــظ �م َّ
ضيــع ،حتــى
أ
ٍ
يسـ أـ�ل الرجل عــن أ�هل بيتــه" (رواه ابن حبان
في صحيحه).
أ�خالقيات الزوجة أو�ثرها على الطفل القادم
العقول
أالم مص َنــع الرجــال ،فهــي التي تصيــغ َ َ
ـادئ والقيــم،
أ
والفهــام ،وهــي التــي تبــث المبـ َ
وهــي التــي يشــهد لها تاريــخ أالمم أ�نهــا وراء كل
عظيم وخلف كل إ�نجاز ،ومهندســة كل رســالة
فالم أ�ســتاذ العالم ،والمـ أـر�ة التي تهز
ناجحــة ،أ
المهد بيمينها تهز العالم بشمالها:
�عددت شعباً
أالم مدرسة إ�ذا أ�عددتها
أ
ّ
طيب أالعراق
ِ
فانظر � َّي �م تختار لبنائكْ ،
واختر أ� َّي مدرسـ ٍـة
أ أ
أ

تتعلــم فيهــا ذريتــك!! ..لذلــك نجــد رســول هللا
المر�ة
صلــى هللا علــه وســلم يحثنــا على اختيــار أ
المتدينــة فيقــول" :تنكــح المـ أـر�ة ألربــع :لمالهــا
ولحســبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين
تربــت يــداك" (رواه البخــاري عن أ�بــي هريرة /
وت�كيــد رســول هللا صلــى هللا عله
جـ ـ  / 7ص )9أ
وسلم على ذات الدين ،ألنها تراقب هللا تعالى،
عمل
ـكل ٍ
ومراقبــة هللا تكـفــل النجــاح الدائــم لـ ِّ
وتحفظ العرض والمال ،وتدفع إالنسان للقيام
برسالته ودوام أ�داء واجبه.
َّ
والمر�ة الصالحة في الغالب تكون قد تخرجت
أ
َّ
رحابــه،
مــن بيـ ٍـت متديــن صالـ ٍـح تربــت فــي ِ
بــل وتعلمــت كيــف تكــون التربيــة الصالحــة
السليمة ،وقد تكون شاركت في تربية أ�خوتها،
ـلوكا
وبالتالــي تصبــح مسـ أـ�لة الرعايــة ألبنائها سـ ً
ًّ
طبيعيا غير متكلف.
لذلــك بيــت القصيــد في إ�صالح أ�متنــا هو البدء
إب�عداد البنات وحسن تعليمهن وتربيتهن حتى
يصبحــن �مهات صالحات يعــددن جيال ً
عظيما
ٍ
أ ٍ
ً
ينهض أب�مته من جديد والشاعر يقول:
مــن لــي بتربيــة البنــات إف�نهــا فــي الشــرق علــة
ذلك إالخفاق.
َ
لذلــك يجــب أ�ال نقتصــر فــي تعليم البنــات على
ـال مــن مجــاالت العلــوم فحســب ،بــل مــع
مجـ ٍ
َ
َ
تربية أالطفال،
ذلــك أو�هم منه أ�ن تتعلم أ�مــور ِ
ورعايــة الصحة ،وعلــم النفس ،وتدبير المنزل،
و�ن يكــون ذلك ً
منهجا دراسـ ًّـيا يســير ً
جنبا إ�لى
أ
جنــب مــع أ�ي مجال تتخصص فيــه؛ وفوق كل
ذلــك �ن َّ
تتربــى علــى الديــن والخلــق ..ذلك إ�ن
أ
�ردنــا لمتنا �ن تفلـ َ
تنهض من
ن
�
ولحضارتنا
ـح
أ
أ أ
أ
َ

جديد!..
أ�خالقيات الزوج أو�ثرها على الطفل القادم :
معقود بحسن
مستقبل أ
المر�ة ومستقبل أ�بنائها ٌ
فالمر�ة على دين زوجها ،والولد
اختيار الزوج ،أ
سر أ�بيه ،والشاعر يقول:
وينش� ناشئ الفتيان فينا
أ
َّ
على ما كان عوده أ�بوه
لذلــك يحــث رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم
علــى اختيــار الــزوج الصالــح التقــي صاحــب
الخلق الحســن فيقــول " :إ�ذا أ�تاكم من ترضون
دينه وخلقه فزوجوه ،إ�ال تفعلوه تكن فتنة في
أالرض وفساد كبير" (رواه الترمذي).
ّ
ومرب،
ذلك أ�ن الزوج أ
والب كما أ�سلفناٌ :
قائدٍ ،
ومعلـ ٌـم ،وصانـ ٌـع للســلوك ،وموجـ ٌـه للــدرب،
ـول عــن المســتقبل ..والفــاح فــي ذلــك
ومسـ ٌ
بالمانــة والدين وحســن الخلــق ،وليس
منــوط أ
بالمال ،وال بالجاه ،وال بالسلطان ،وال الحسب
وال النســب ،وال غيرهــا مــن أ�غــراض الدنيــا
الزائلــةً ،
وقديمــا أ�فلحــت ابنــة ســيدنا شــعيب
صنعــا إ�ذ قالــتَ ﴿:يا أ� َب ِت ْاسـ َـت أ� ِج ْر ُه
أ َّو�حســنت ً
ُ
ُّ
�ن ْ
ْ
خي َر َم ِن ْاسـ َـت أ� َجر َت ْال َق ِوي َأال ِمين﴾ (ســورة
إ
القصص.)26 :
التقوى تنفع الذرية:
تقــوى آالبــاء تنفــع الذريــة في حياتهــم ،وكذلك
َ
ُ
الم ْيـ ِـن
بعــد مماتهــم ﴿و أ� َّمــا ْال ِجـ َـدار َفـ َـك ٌَان ِل ُغ َ
َي ِت َيم ْيـ ِـن ِفــي ْال َم ِد َين ِة َو َك َان َت ْح َتـ ُـه َك ْنز َل ُه ْما َو َك َان
أ� ُب ُوه َمــا َصا ِل ًحــا َفـ أـ� َر َاد َر ُّبـ َـك أ� ْن َي ْب ُل َغــا أ� ُشـ َّـد ُه َما
َو َي ْسـ َـت ْخ ِر َجا َك ْن َز ُه ْما َر ْح َم ًة ِم ْن َر ِّب َك﴾ (الكهف:
من آالية .)83
للبناء:
عقوق آالباء أ
جــاء رجـ ٌـل إ�لى ســيدنا عمــر بن الخطــاب رضي
هللا عنه يشــكو إ�ليه عقوق ابنه؛ أف�حضر ســيدنا
عمــر الولــد أو� َّن َبــه علــى عقوقــه ألبيــه ،ونســيانه
لحقوقــه فقــال الولــد :يــا أ�ميــر المؤمنيــن أ�ليس
للولد حقوق على أ�بيه؟ قال :بلى ،قال :فما هي
يــا �ميــر المؤمنين؟ قال ســيدنا عمــر� :ن َ
ينتقي
أ
أ
أ�مــه ،ويحســن اســمه ،ويعلمــه الكـتــاب أ(�ي
القـ آـر�ن) قال الولد :يا أ�مير المؤمنين إ�ن أ�بي لم
زنجية كانت
شيئ من ذلك ،أ�ما أ�مي إف�نها ٌ
يفعل ٍ ً
ّ
جعال أ(�ي خنفساء) ولم
لمجوسي ،وقد سماني ً
واحدا ،فالتفت عمر
يعلمنــي من الكـتاب ً
حرفا ً
َّ
إ�لــى الرجــل وقــال لــه :جئــت إ�لي تشــكو عقوق
ابنــك وقــد عققته قبــل أ�ن يعقك ،أو�سـ أـ�ت إ�ليه
قبل أ�ن يسيء إ�ليك!!
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% 80من الصاالت الرياضية ال
تمتلك إجازة!

دار السالم /بغداد /متابعة
يمــارس معظــم الشــباب رياضــة "كمــال أالجســام"
بشــكل مكـثف من أ�جل الحصول على مظهر العضالت
المفتــول ،وقــد يكــون للهاجــس الكبيــر عنــد الالعــب
المبتــدئ فــي رياضة كمال أالجســام وهــو كيفية تكوين
جسم مثالي في أ�قل وقت ممكن ،الدافع الرئيس لبذل
أ�مــوال طائلــة ليتحقــق ذلــك لــه بطــرق مشــروعة وغيــر
مشروعة،
حيــث أ�دى إ�قبــال آالالف علــى ممارســة هــذا النــوع
للمنشــطات
مــن الرياضــة إ�لــى انتشــار تجــار يروجــون ّ
رباحا
�
ليجنوا
والعقاقير في صاالت الجم وبين الشباب
أ ً
شهريا ،لذا تحولت أ�غلب الصاالت الرياضية الى
خيالية ً
بــؤر لبيــع و تداول الهرمونــات الرياضية بناء على وصفة
المدرب الذي إ�متهن الطب دون رقابة ،و أ�صبح تناولها
بالجســاد مفتولــة
ظاهــرة لــدى الشــباب المغرميــن أ
العضــات غير مدركين خطورتها و آ�ثارها الســلبية على
مت�خـ ًـرا انهم ضحوا أب�نفســهم مقابل
الصحــة ليكـتشــفوا أ
(النفخ الكاذب للعضالت).
و بالرغــم مــن أ�ن وزارة الشــباب و الرياضــة قــد طلبــت
في ســنوات ســابقة الموافقــة على االنضمام إ�لــى الوكالة
العالميــة لمكافحة المنشــطات والمصادقة على اتفاقية
اليونســكو لمكافحة المنشــطات بناء على طلب الوكالة
العالمية لمكافحة المنشطات ومقرها طوكيو والتي تعد
مسؤولة عن التنسيق مع جميع الدول ذات العالقة في
آ�سيا بما يخص مكافحة المنشطات في الرياضة .
وتضم هذه االتفاقية  143دولة ضمن إ�طار اســتراتيجي
تتبعــه منظمــة أالمم المتحدة للتربيــة والعلوم والثقافة
(اليونسكو) ،ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ مطلع شهر
شــباط عــام  ،2007إ�ال أ�نــه ما تــزال الصــاالت الرياضية
وكارا لتلــك العقاقيــر التــي تبرز
و المحــال التابعــة لهــا أ� ً
ـدا عــن الرقابــة الحقيقية
ـ
ي
بع
العضــات وتهــدم الصحــة ً
من قبل الجهات المعنية .
نطــرح هنــا قضيــة المنشــطات الرياضيــة علــى مائــدة
البحــث لتوعيــة الشــباب بخطــورة تداولها وبحث ســبل
حظرها.
المنشطات
مكافحة
برنامج
ّ
و مــن دائــرة الطــب الرياضــي التابعــة لوزارة الشــباب و
الرياضــة تحــدث فاحــص المنشــطات الدولــي و رئيــس
قائال :
كيماويين السيد أ�حمد عبد خماط ً
لــدى دائــرة الطــب الرياضــي خطــة ســنوية للعديــد
مــن البرامــج التوعويــة ومــن ضمنهــا برنامــج مكافحــة
المنشــطات وهو ُمدرج ضمن الخطة الخمســية للوزارة
ّ
( ) 2022-2018يتضمــن برنامــج مكافحة المنشــطات
محاضــرات وورش ودورات ونــدوات علــى مــدار الســنة
للتوعيــة مــن مخاطــر تعاطــي المنشــطات تســتهدف
شــريحة الرياضييــن بمختلــف االتحــادات الرياضيــة
بالدرجــة االســاس وكذلــك الشــباب المواظبيــن علــى
الذهــاب الــى القاعــات الرياضيــة و طــاب إالعداديــة

والجامعــات علمـ ًـا أ�ن هــذا البرنامــج ينفذ داخــل الدائرة
والنديــة الرياضيــة
وكذلــك فــي مقــرات االتحــادات أ
والمدارس والجامعات العراقية.
إ�لــى ذلــك أ�كــد خمــاط علــى خطــورة تنــاول الهرمونــات
موضحـ ًـا  :الهرمونــات جــزء رئيــس من المواد المنشــطة
ـداوال بيــن المتعاطيــن للمنشــطات حيث
وهــو أالكـثــر تـ ً
بالســاس موجودة في الجســم
إ�ن هــذه الهرمونــات هــي أ
بكميــات معينة يحتاجها الجســم للقيــام بوظائفه ،و إ�ن
ســعي الرياضــي لتعاطي هــذه المنشــطات يجعل الغدد
الفــارزة للهرمونــات تعانــي مــن الكســل والضمــور وهذا
يؤدي الى مشاكل صحية خطيرة مع مرور الوقت.
كمــا جـ ّـدد خماط تحذيــره بذكر أ�خطر أ�نــواع الهرمونات
الستيرويد�ت ،ومن أ�ضرارها:
التي يتم تداولها و هي :
آ
بروز الصدر أ�و الثدي عند الرجلتساقط الشعرضمور الخصيتينقد تسبب العقمظهور حب الشبابارتفاع مستوى الكوليسترول في الدمارتفاع ضغط الدمانفعاالت أ�و تصرفات عنيفةكمــا قــد تســبب تثبيطـ ًـا لعمليــة النمــو فيمــا لــو تــماستخدامها في سن المراهقة.
هرمــون النمــو  ،Human growth hormoneمــن
أ�ضراره:
آ�-الم المفاصل
وهن و ضعف في العضالتاختالل في تنظيم مستوى الغلوكوز (السكر) في الدمضعف في عضلة القلبارتفاع مستوى الكوليسترول في الدموبيــن  :يعانــي العــراق فــي الفتــرة الحاليــة مــن مشــكلة
كبيــرة وهــي أ�ن  % 80مــن القاعــات الرياضيــة ال تملــك
إ�جــازة ممارســة مهنــة وكذلــك محــات بيــع المكمــات
الغذائيــة حيث ســعت دائرتنا من خالل تشــكيل لجنة
بين الوزارة ووزارة الصحة وكذلك وزارة الداخلية وتم
البــدء بعمــل اللجنــة و غلــق العديــد مــن القاعــات غيــر
المرخصــة مــن قبــل وزارة الصحــة لكــن العمــل بطــيء
جدا وال يرتقي خاصة مع تزايد أ�عداد القاعات الرياضية
ً
ومحــات بيــع المكمــات الغذائيــة غيــر المرخصــة فــي
العراق.
و أ�كد خماط ،وجود ضحايا بين أ�وســاط الشــباب نتيجة
االســتخدام الخاطــئ للهرمونــات و أ�ن لدى دائرة الطب
الرياضــي التابعــة لوزارة الشــباب و الرياضــة علم بذلك
مــن خــال المنتديــات الشــبابية الموجــودة فــي بغــداد
والمحافظات وكذلك اتصاالت الدائرة بالطب العدلي.
مخاطر صحية كبيرة
أ�مــا علــى صعيــد الفــرق بيــن المكمــات الغذائيــة
والوعيــة
والهرمونــات يقــول أ�خصائــي أ�مــراض القلــب أ
الدمويــة د .محمــد العــزاوي :يجــب التفريــق بيــن

المكمــات الغذائيــة وبيــن الهرمونــات ،أو�وضــح أ�ن
المكمالت الغذائية مصرح ببيعها وتداولها في أالسواق
من قبل وزارة الصحة وليس لها أ�ضرار صحية ما دامت
مــن مصــادر معتمــدة ،بخــاف الهرمونــات التــي تترتب
عليهــا مخاطــر صحيــة كبيــرة ،وعلى ســبيل المثــال أف�ن
هرمــون النمــو يــؤدي تعاطيه إ�لــى تضخم عضلــة القلب
للشــخاص الذيــن لديهــم
و ظهــور أالورام بالنســبة أ
اســتعداد لذلــك ،أ�ما بالنســبة لهرمون التستوســتيرون،
إف�نه يؤدي لزيادة نســبة الكوليســترول في الدم وزيادة
إ�نزيمــات الكبــد عالوة علــى تضخم البروســتات و العقم
ألن هرمــون الذكــورة (التستوســتيرون) يؤدي الى خلل
في دورة هرمونات الغدة النخامية المسؤولة عن انتاج
الحيوانــات المنويــة ممــا يســبب الضعف الجنســي لدى
الشباب.
و تابــع العــزاوي  :قــد تــؤدي المنشــطات الرياضيــة الــى
المــوت المبكــر الناتج عــن النوبات القلبية و الس ـكـتات
يبد�
الدماغيــة ،لــذا فـ أـ�ن النظام الســليم لبناء أالجســام أ
بالتــدرج فــي التمريــن و زيادتــه مــع مــرور أاليــام إ�ضافة
الــى التغذية الســليمة و عــدم اســتعجال النتائج بتناول
كبيرا على الصحة.
خطرا ً
الهرمونات التي تشكل ً
ظاهرة براقة داخلها مدمر
و في إ�حدى الصاالت الرياضية في منطقة زيونة ببغداد
 ،وســط ضجيج أو�صوات الشــباب أ�ثناء أ�داء التدريبات،
التقينــا أ�حــد المدربيــن ،الــذى اشــترط عــدم ذكر اســمه
هوسا من نوع
قائال  :تعد ّ
المنشطات الرياضية ً
وتحدث ً
آ�خر إلعادة رســم أالجســاد و نفخ العضالت واستعجال
الحصــول علــى جســم مثالــي ،و إ�ن كـثيـ ًـرا مــن متعاطيها
حيانا نتيجة
قــد يتعرضوا لمشــاكل ومضاعفات صحيــة أ� ً
فضال
الثقافة،
االستخدام الخاطئ أ�و قلة الوعي وضعف
ً
عــن وجــود مدربين غيــر مؤهلين لوصف هــذه العقاقير

لقلة خبرتهم في هذا المجال.
مضيفـ ًـا :يقبــل معظــم الشــباب علــى ذلــك بتشــجيع من
رفاقهم إ�ضافة الى عنصر الجذب إالعالمي الذي يســوق
للعضــات المفتولة والجســد الرياضي الممتلئ ويشــجع
على الحلول الســريعة والســحرية المتمثلة بالمنشطات
الرياضيــة الالفتــة لالنتبــاه بعلبهــا الفخمــة و أ�لوانهــا
ّ
البراقة.
قائال  :تختلف
و أ�شــار الى أ�ســعار ّ
المنشــطات الرياضية ً
أ�ســعار المنشــطات و المكمــات الغذائيــة فــي المحــال
التجاريــة عــن القاعــات الرياضيــة و يكــون ســعرها فــي
ـبيا مــن المحــال و يختلــف
داخــل القاعــات أ�رخــص نسـ ً
ـد� أ�ســعارها مــن
ـ
ب
ت
و
ـ�
ـ
ش
ســعرها حســب النوعيــة و المن أ
أ
يضا
 ٢٠٠_ ٢٥الــف دينــار عراقــي ،و تختلف أالســعار أ� ً
بحســب طبيعة المنتج الذي قد يكون على شــكل حقن
المنشطات يتطلب
مؤكدا أ�ن تناول ّ
أ�و حبوب أ�و بودرةً .
آالخــذ بعين االعتبــار اختالف البنية الجســدية وتفاوت
القابلية الجســمية ما بين شــخص آو�خر ،و هذا ما يجب
اتباعــه عنــد نصيحــة المتــدرب باســتخدام البروتينــات
كمكمالت زيادة الوزن أ�و حرق الدهون.
و فــي إالطار ذاته كشــف الشــاب مصطفــى عالء تعرضه
لمشــاكل صحية نتيجة االســتخدام المفرط للمنشطات
والمكمــات الغذائيــة ليحقــق حلــم امتالكــه للعضالت
البارزة و أالكـتاف العريضة.
مضيفا  :عند حصولي على نتيجة مرضية وجسم ممتلئ،
ً
امتنعــت عــن تناول المنشــطات والمكمــات الغذائية،
أ�دى ذلــك الــى عــودة جســدي نحيفـ ًـا كالســابق إ�ضافــة
الــى إ�صابتــي بالترهل والضعف العام و الفشــل الكلوي
لكـثــرة أالمــاح والدهــون الناتجــة عــن تناولــي المفــرط
للهرمونات.
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االنضباط تصدر عقوبة بحق العنكوشي بسبب "التهجم والتهكم"
دار السالم /بغداد
أ�صــدرت لجنــة االنضبــاط فــي الهيـ أـ�ة التطبيعيــة ،اليوم
االثنيــن ،عقوبــة بحــق رئيــس نــادي الديوانيــة حســين
العنكوشي.
وقالــت اللجنــة في بيــان صحفــي ،إ�نها "عقــدت اجتماعا
لمناقشة الشكوى المقدمة من لجنة الحكام على رئيس
نــادي الديوانيــة ،وبعــد اطــاع اللجنــة علــى منشــورات
المشــكوى منــه (حســين العنكوشــي) فــي وســائل
التواصــل االجتماعــي ،ومــا صــدر في حســابه الشــخصي
مــن تهجـ ٍـم وتهكـ ٍـم واضــح علــى شــريحة الحــكام و إ�ثــارة
الجماهيــر ،وهــي من أالفعال التــي تعاقب عليها اللوائح

أصغر بطل جيوجيتسو بالعراق يستعد
لظهوره األول في المنصة العالمية
48 BRAVE CF
ُمكــون مــن  5انتصــارات ُمقابــل ( 3باالستســام و 2بالضربــة لصالــح بافــل بورميســتروف مــن
دار السالم /متابعة
يســتعد عيســى ســالم ،أ�صغر بطل خســارة واحــدة ،وقــد أ�نهــى جميــع القاضية) .كانت خسارته الوحيدة بيالروسيا.
بالجهاز على منافســيه هــي مــن خــال قــرار تحكيمــي
جيو-جيتســو عراقــي لظهــوره انتصاراتــه إ
أالول فــي أ�ضخــم بطاقــة قتــال
ُمخصصــة للنجــوم العــرب ،وهــي
بطولــة  :48 BRAVE CFالليلــة
العربية ،والتي سـ ُـتقام في  18اذار
 2021بمملكة البحرين.
واســتطاع ُالمقاتــل البالــغ مــن
عاما من صناعة التاريخ
العمــر ً 24
عاما أ�صغر
بعد أ�ن أ�صبح بعمر ً 17
بطل في بــاده .لقد
ُمقاتــل يصبــح ً
قــام منــذ ذلــك الحيــن باالنتقــال
إ�لــى فنــون القتــال المختلطــة،
وهــو يمتلــك ســجل احترافــي

ترتيب الهدافين في الدوريات الخمسة الكبرى

دار السالم /متابعة
عــزز أالرجنتينــي ليونيــل ميســي ،صدارتــه
لترتيــب هدافــي الدوري إالســباني لكرة القدم،
بتســجيله هدفيــن خــال فــوز فريقــه برشــلونة
علــى ضيفــه هويســكا  1-4االثنيــن ،فــي الجولة
الـ 27من "الليغا".
ورفــع ميســي عــدد أ�هدافــه إ�لــى  21هدفــا فــي
صــدارة هدافــي "الليغــا" ،بفــارق  3أ�هداف عن
أ�قــرب مالحقيــه ،زميلــه الســابق فــي برشــلونة
ومهاجــم أ�تلتيكــو مدريد الحالــي ،أالوروغوياني
لويس سواريز.
فــي الــدوري إالنجليــزي ،فــوت المصــري
محمــد صــاح فرصــة االبتعــاد بصــدارة هدافي
"البريميرليــغ" ،بصيامــه عــن التهديــف خــال
المبــاراة التي جمعت فريقــه ليفربول ومضيفه
ولفرهامبتون ( ،)0-1أ�مس االثنين.
ويحتــل صــاح حاليــا المركــز أالول فــي قائمــة
هدافــي الــدوري إالنجليــزي برصيــد  17هدفــا،
لكــن صدارتــه باتــت مهــددة ،إ�ذ يبتعــد بفــارق

هــدف واحــد فقط عن أ�قــرب مطارديه ،مهاجم
توتنهام ،الدولي إالنجليزي هاري كين ،وصانع
أ�لعــاب نــادي مانشســتر يونايتــد ،البرتغالــي
برونو فيرنانديز.
وعلى غرار غريمه ميســي ،عزز النجم البرتغالي
كريســتيانو رونالــدو ،صدارتــه لقائمــة هدافــي
الــدوري إاليطالــي ،بتســجيله ثالثــة أ�هــداف

"هاتريــك" ،فــي المبــاراة التــي فــاز فيهــا فريقه
يوفنتوس على مضيفه كالياري .1-3
ورفــع رونالــدو عــدد أ�هدافــه في صــدارة هدافي
مسابقة الدوري إاليطالي إ�لى  23هدفا ،ووسع
الفــارق إ�لــى  4أ�هــداف عن مهاجــم إ�نتر ميالن،
البلجيكــي روميلــو لوكاكو ،الــذي يحتل المركز
الثاني.

كافة سواء أ�كانت المحلية أ�و الدولية ،لذا قررت اللجنة
باليقاف ســت مباريات،
معاقبــة رئيس نــادي الديوانية إ
مــع دفع غرامة مالية مقدارها عشــرة ماليين دينار وفق
المادة  / 58انضباط".
أو�ضــاف البيــان ،أ�ن "الغرامــة تدفــع فــي مــدة أ�قصاهــا
خمســة عشــر يومــا اســتنادا للمــادة  2 / 24انضبــاط،
وتنفــذ العقوبة من الجولة الخامســة والعشــرين لدوري
الكــرة الممتــاز ،علــى أ�ن يشــمل إاليقــاف ،ووفقــا للمادة
 / 18انضبــاط ،عدم الدخــول إ�لى غرف تبديل المالبس
وميدان الملعب أو�رجاء الملعب بصورة عامة".

راموس يتفوق على البرازيلي رونالدو
وزيدان وكلوزة في دوري االبطال
دار السالم /وكاالت
حقق إالسباني سيرخيو راموس قائد فريق
لاير مدريــد ،رقما مميزا خالل مباراة فريقه
أ�مام ضيفه أ�تاالنتا التي انتهت بفوز الملكي
 1-3والعبــور الــى ربــع نهائــي دوري أ�بطال
أ�وروبا لكرة القدم.
أو�حــرز رامــوس الهــدف الثانــي للفريــق
الملكــي ،فــي الدقيقــة  60مــن زمــن اللقــاء
الــذي أ�قيــم علــى ملعــب أ"�لفريــدو دي

ستيفانو" في العاصمة مدريد.
وبهــذا الهــدف رفــع رامــوس رصيــده إ�لــى
 15هدفــا فــي دوري أ�بطــال أ�وروبــا ليتفوق
بفــارق هــدف علــى مدربــه الحالي الفرنســي
زيــن الديــن زيــدان ،والبرازيلــي رونالــدو
واللمانــي
"الظاهــرة" ومواطنــه أ�دريانــو ،أ
ميروســاف كلــوزه الهــداف التاريخــي
لبطوالت أك�س العالم.

نتائج مباريات الجولة الرابعة
والعشرين لدوري الكرة الممتاز
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تحويل أكشاك الهاتف ببريطانيا إلى مواقع ألجهزة تنظيم القلب
قالــت شــركة االتصاالت البريطانية ،إ�نهــا حولت آالالف
الحمر الشهيرة ،إ�لى مواقع ألجهزة
من أ�كشاك الهواتف ُ
تنظيم ضربات القلب ،أ�و أ�ماكن لعرض أ�عمال فنية ،أ�و
أ�كشاك تاريخية.
وفتــح المجــال أ�مــام البريطانييــن منــذ عــام ،2008
لالســتفادة مــن  6600صنــدوق هاتــف ،عبــر برنامــج
"تبنى كشــكا" ،مقابل جنيه واحد إ�سترليني ،من
يســمى ّ
أ�جل تحويله إ�لى شيء جديد.
أو�شــارت الشرطة البريطانية إ�لى أ�ن قرابة أالربعة آ�الف
كشك ال تزال تتمتع بحرية التبني من قبل المواطنين.
واســتفادت إ�حــدى المؤسســات الخيريــة ،مــن مشــروع
شــركة االتصاالت ،وحولت أالكشــاك إ�لى مواقع ألجهزة
تنظيــم ضربــات القلــب ،فــي ظــل رغبــة الشــركة فــي
االحتفاظ بصندوق الهواتف أالحمر ،الذي ينظر الكـثير
إ�ليه على أ�نه أ�يقونه وتراث.

اكتشاف بقايا ديناصور راقد على
بيضه ..وأجنة متحجرة
عثــر العلمــاء علــى أ�ول أ�حفورة لديناصور خــال رقوده على
عــش بيــض ،ليكـتشــفوا الحقــا وجــود أ�جنــة متحجــرة ،ثالثة
منها على أالقل كانت مرئية.
وكان متحــف "كارنيغــي" للتاريــخ الطبيعــي قــد نشــر ،فــي
كانــون الثانــي /ينايــر الماضــي ،بيانــا يفيــد بـ أـ�ن أ�حفــورة
أالوفيرابتور وصور المكـتشــفة يعــود تاريخها إ�لى  70مليون
عام مضت.
وعثــر العلمــاء علــى أالحفــورة الفريــدة مــن نوعها فــي مدينة
غوانتشو ،الواقعة جنوبي الصين.

أوروبا تمر بأشد موجات الجفاف تطرفا
منذ ألفي عام

أ�ظهرت دراســة جديدة أ�ن موجات الجفاف والحر في أ�وروبا البركانــي أ�و الــدورات الشمســية مــن أ�ســباب هــذا االتجــاه
طويل المدى ،ويعتقدون أ�ن "التغييرات الطفيفة" في مدار
منذ  ،2004هي أالشد تطرفا منذ أ�لفي عام.
أو�وضــح الباحثــون أ�ن موجــات الحــر كان لهــا "عواقــب أالرض هي السبب.
وخيمة" ،وتسببت في وفاة آالالف في وقت مبكر ،وساهمت
في "تخريب المحاصيل و إ�شــعال حرائق الغابات" .وتسبب
انخفــاض مســتويات أالنهــار بعرقلــة حركــة المالحــة ووقفها
أ�حيانــا ،أو�ثــر علــى تبريــد محطــات الطاقــة النوويــة .وتوقــع
الباحثون موجات حر وجفاف أ�كـثر في المستقبل.
ووجــدت الدراســة أ�يضــا أ�ن الجفــاف كان "تدريجيــا" خــال
الصيــف فــي وســط أ�وروبا علــى مــدار أاللفي عــام الماضيين،
قبل االرتفاع أالخير .واســتبعد الباحثون أ�ن يكون النشــاط

