
اللجنة القانونية النيابية تضع شرطًا مهمًا 
لحماية البالد من الفراغ الدستوري

دار السالم/ بغداد 
دعــت اللجنــة القانونيــة النيابيــة، الــى وضــع شــرط مهــم بالتصويــت علــى حــل 

ي ســبب  البرلمــان، وهــو إعادتــه الــى عملــه فــي حــال عــدم اجــراء النتخابات لأ

مين العام  كان، كي ل تدخل البالد في فراغ دستوري.  وقال عضو اللجنة، الأ

للحــزب اإلســالمي العراقــي رشــيد العــزاوي، فــي حديــث صحفــي إن الدســتور 

ربع ويحل قبل 45 يومًا  ن يكمل ســنواته الأ وضح طرف )حل البرلمان( إما اأ اأ

و في حالة إجراء النتخابات  من إجراء النتخابات وهو في الحالت الطبيعية، اأ

و الجمهوريــة  المبكــرة يكــون حــل البرلمــان إمــا بطلــب مــن رئيســي الــوزراء اأ

كـثــر مــن  ن هنــاك تواقيــع لأ ضــاف، اأ عضــاء البرلمــان. واأ غلبيــة اأ و بطلــب مــن اأ اأ

عضــاء لحــل البرلمــان، لذلــك فقد توفر الشــرط القانوني والدســتوري  نصــف الأ

ن تعــرض هذه الفقــرة للتصويت وتحديــد الوقت إلجراء  للحــل، وعليــه يجــب اأ

النتخابات وحل البرلمان قبلها بفترة. ودعا العزاوي الى وضع شرط احتياطي 

لكي ل يكون البلد في وضع ل يحسد عليه، وهو في حال عدم إقامة النتخابات 

عماله، مشيرًا  ن توضع فقرة لعودة البرلمان لممارسة اأ ي سبب كان، يحب اأ لأ

الى وجود الكـثير من القوانين التي ل تزال تحتاج إلى تشريع.

من االقليم

04

إعــادة  تقــرر  كوردســتان  إقليــم  حكومــة 

تنظيم رخص المشاريع االستثمارية

تحقيقات وحوارات 
ال  الرياضيــة  الصــاالت  %مــن   80  

تمتلك إجازة!

مالعب
االنضبــاط تصــدر عقوبــة بحــق العنكوشــي 

بسبب "التهجم والتهكم"

االخيرة
اكتشــاف بقايا ديناصور راقد على بيضه.. 

وأجنة متحجرة
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االفتتاحية

كتبها: المحرر السياسي
نزاهة االنتخابات هي األهم

خيرة التي قامت بها مفوضية النتخابات،  تمثل الخطوات الأ

علــى  التصويــت  مقدمتهــا  وفــي  النــواب،  مجلــس  انجزهــا  و  اأ

تعــزز  مهمــة  خطــوات  التحاديــة،  المحكمــة  قانــون  تعديــل 

مل بالوفاء بوعد انجاز انتخابات مبكرة. الأ

ونكرر القول هنا، ان ثمة مخاوف ما تزال لم تبدد، وخشية 

ثير على نتائج النتخابات. باقية، من امكانية التاأ

لذلــك، ل بــد ان يبقــى هــدف ضمــان نزاهــة النتخابــات هــو 

ذهــان، ويجــب ان نرســخ العمل  ســاس، ول يغيــب عــن الأ الأ

البطاقــة  اعتمــاد  شــعارنا  ويكــون  لذلــك،  الجهــد  ونكـثــف 

البايومترية وسيلة وحيدة لالشتراك في النتخابات.

نتابــع بقــدر كبيــر مــن التفاؤل مــا تقوم به بعض الــوزارات من 

للغايــة،  امــر مهــم  بياناتهــم، وهــو  الــزام موظفيهــا بتحديــث 

وسيســهم بشــكل كبير في زيادة نســب التحديث دون شك، 

وكذلــك ننظــر إلى الحمالت العالميــة المتواصلة والتي تثقف 

مدز باتجاه امتالك البطاقة البايومترية طويلة الأ

لــكل مــن يبــادر ويســعى نقــول شــكرًا لكــم علــى هــذا الجهــد 

الوطني..

حــد،  ولــكل مــن ينتظــر نقــول ان النتظــار ليــس فــي صالــح اأ

فبادروا للقيام والنهوض بهذه المسؤولية المؤثرة.

مــان ول اســتقرار ول رخــاء ول ازدهــار..  وللجميــع نقــول.. ل اأ

دون انتخابات نزيهة وشفافة.
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دار السالم/ بغداد

نفت وزارة التربية وجود مقترح الحتساب درجة نصف السنة 

كدرجــة نهائيــة للعــام الدراســي الحالــي، منبهــة  الــى ان جميــع 

مــدة  خــالل  الوقائيــة  االجــراءات  بتطبيــق  ملتزمــة  المــدارس 

االمتحانات. 

ان  القيســي:  فــالح  الدكـتــور  بالــوزارة  االداري  الوكيــل  وقــال 

الوزارة تتابع من خالل جهاز االشراف التربوي واالختصاصي، 

ســير امتحانــات نصــف الســنة ونهايــة الكــورس االول، وهنــاك 

تشــديد علــى تطبيــق االجراءات الوقائية فــي المدارس من قبل 

التالميذ والطلبة والمالكات التربوية.

بتنفيــذ  المتهاونيــن  ستحاســب  »الــوزارة  ان  القيســي  واكــد 

االجــراءات الوقائيــة قانونيا، وســتطبق العقوبــات االنضباطية 

الوقائيــة«، منوهــا  التــي التلتــزم باالجــراءات  المــدارس  بحــق 

بــان »القضــاء علــى الجائحــة يحتــاج الــى التــزام الجميــع بتلــك 

االجــراءات«، كاشــفا عــن »وجــود موقف خاص بــوزارة التربية 

والطلبــة  والمــالكات  المــدارس  تطبيــق  يخــص  يوميــا  يرســل 

لالجــراءات الوقائيــة اثنــاء االمتحانــات«، مشــيرا الــى »وجــود 

تنســيق عال مع الجهات االمنية والمؤسســات الصحية النجاح 

سير االمتحانات«. 

وعلى الصعيد ذاته، بين المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر 

فــاروق الســعدون: انــه ال يوجد توجه للوزارة باحتســاب درجة 

نصــف الســنة او نهايــة الكــورس االول، كدرجــة نهائيــة للعــام 

الدراســي الحالــي«، منوها بــان »اجراء االمتحانــات اثناء وجود 

جائحــة كورونــا تــم بحســب المعطيــات الموجــودة علــى ارض 

الواقع. 

ولفت الى ان اتخاذ اي قرار يخص االمتحانات او وضع الطلبة، 

مرتبــط بالموقــف الوبائــي الــذي هــو فــي تغيــر بشــكل يومــي، 

موضحــا ان مقتــرح اكمــال الــدوام للعام الدراســي الكـترونيا او 

ليــة تعتمد بهذا  حضوريــا يكــون مــن خــالل موافقات رســمية واآ

الصدد.

التربية: ال نّية الحتساب نصف السنة كدرجة نهائية

مقتل مدني بأسلحة كاتمة 
شمالي بغداد

دار السالم/ بغداد

بغــداد،  بالعاصمــة  منــي  اأ مصــدر  فــاد  اأ

مســلح  بهجــوم  مدنــي  بمقتــل  ربعــاء  االأ

شمالي العاصمة بغداد.

ن "مســلحين مجهولين  وقال المصدر، اأ

فتحــوا نيــران اســلحتهم الكاتمــة باتجاه 

مدنــي ضمــن منطقة الشــعب مما اســفر 

عن مقتله في الحال".

افتتاح المقبرة الملكية في بغداد 
بعد االنتهاء من اعمال التأهيل

دار السالم/ بغداد

الســني  الوقــف  ديــوان  افتتــح 

المقبــرة الملكيــة فــي بغــداد بعــد 

الصيانــة  اعمــال  مــن  االنتهــاء 

والتاهيل.

وقــال الديــوان فــي بيــان صحفي " 

الســني  الوقــف  ديــوان  رئيــس  ان 

مين بغداد  ســعد حميد كمبــش، واأ

يرافقهمــا  عــالء معــن،  المعمــاري 

لشــؤون  الــوزراء  رئيــس  مستشــار 

عمــار، تفقــدوا المقبــرة الملكيــة  االإ

خــر مــا  فــي بغــداد للوقــوف علــى اآ

نجــازه مــن عمليــات الترميــم  تــم اإ

هيل. والتاأ

عــادة افتتاح  واشــاد كمبش قبيل اإ

الحكومــي  بالتعــاون  المقبــرة 

المشــترك للمحافظة على المعالم 

والصــروح ذات الطابــع التاريخــي 

مبينــا  والمجتمعــي،  والثقافــي 

وســيلة  هــو  الشــعبي  التــراث  ان 

المتبــادل  التفاهــم  لتعزيــز  رائعــة 

مكوناتهــم  بمختلــف  النــاس  بيــن 

وطوائفهم.

يذكر ان المقبرة الملكية) الضريح 

عــام ١٩٣٤م،  نشــئت  اأ الملكــي(، 

المالكــة  العائلــة  رفــات  وضمــت 

ول وزيــري دفــاع وماليــة فــي  مــع اأ

الحكومــة العراقيــة لعــام ١٩٢١، 

العمــارة  ســلوب  باأ بنيــت  والتــي 

سالمية وبفن معماري مميز. االإ

إبعاد وتسفير37 ألف أجنبي مخالف خارج البالد
دار السالم/ بغداد

البــالد  جنبــي خــارج  اأ لفــا و٩٩6  اأ مــن ٣6  اكـثــر  الداخليــة  ابعــدت وزارة 

لمخالفتهــم شــروط االقامــة التــي حددهــا القانــون العراقــي، بينهــم اطفــال 

الدواعش.

وكشــفت لجنــة العمــل والشــؤون االجتماعيــة النيابيــة مؤخــرا  عــن وجــود 

جنبــي فــي البــالد يعمــل اغلبهــم لدى  لــف عامــل اأ اكـثــر مــن مليــون و500 اأ

وزارات حكوميــة بمرتبــات عاليــة، واوصــت بتشــكيل لجنــة مشــتركة مــن 

وزارتــي الداخليــة والعمل لوضع مخرجات تســاعد علــى توفير فرص العمل 

للعاطلين والخريجين.

وقــال مديــر شــؤون االقامــة فــي المديريــة العامة لالحــوال المدنية والســفر 

واالقامــة التابعــة للــوزارة العميــد قصــي الغــراوي: ان احصائيــة االجانــب 

المبعديــن تعــود للفتــرة المحصــورة بيــن االول من كانون الثانــي من العام 

الماضي ولغاية االول من اذار الحالي.

واضــاف ان مــالكات المديريــة تمكنــت بالتعــاون مــع جهــازي المخابــرات 

مــن  القبــض علــى عــدد كبيــر  القــاء  مــن  واالســتخبارات وعمليــات بغــداد 

المخالفين لشروط االقامة وتم اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقهم.

للمخالفيــن  ماليــة  فــرض غرامــة  تتضمــن  القانونيــة  وبيــن ان االجــراءات 

وتســفيرهم خــارج البــالد ومنعهــم مــن دخــول العــراق لمــدة ال تقــل عــن 

ســنتين، مشــيرا الــى ان مــالكات المديرية مازالت مســتمرة باجراء حمالت 

اللقاء القبض على المخالفين االجانب.

وكان مديــر دائــرة التدريــب المهنــي بــوزارة العمــل رائــد جبــار باهــض، قــد 

جانب يبلغ ٢5 شركة  افاد بان عدد الشــركات الرســمية لتشغيل العمال االأ

مسجلة لدى الوزارة وتم منحها اجازات رسمية لمزاولة العمل، وغير ذلك 

فهي شركات وهمية وستتم محاسبتها.

وشــمل جزء من المبعدين بحســب الغراوي، )767( مدبرة منزل و)١6٢( 

اخريــن يعملــون في صاالت القمــار والنوادي الليليــة و)86( كانوا يمتهنون 

التسول في شوارع بغداد، فضال عن )٣77( من اطفال الدواعش.
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الخياطة.. مهنة الصبر ُتحارب بالمستورد
دار السالم/ بغداد

الخياطــة مــن المهــن القديمــة التــي جذبــت كـثيــرًا مــن النــاس للعمــل بها، 

ن يجيدهــا اال صاحــب الذوق  لكونهــا تتميــز بالدقــة واالبــداع، اذ ال يمكــن اأ

الــذي يتمتــع بمهــارة عاليــة وموهبة فنيــة فريدة وقــوة صبر، وقد انتعشــت 

خــالل الفتــرات التــي ســبقت عام ٢00٣، اذ  شــهدت اتســاعا هائــال وزيادة 

فائقــة بعــدد المعامل المنتشــرة بشــكل ملحــوظ  لالقبال الكبيــر والطلب 

علــى انتاجهــا، قبــل دخــول المالبــس المســتوردة التــي اغرقــت االســواق 

المحليــة بعــد ســقوط النظام المبــاد، فحصل التحول الذي نــال من مكانة 

ت نحو التراجع والسير في اتجاه االندثار.  تلك المهنة ومن وقتها بداأ

مواقف قاسية

المعروف في الماضي انه ال يخلو بيت عراقي من ماكنة الخياطة، اذ كانت 

تســمى )الحبّيبــة( التــي ال يمكــن االســتغناء عــن وجودهــا فيــه، وقــد كانت 

اغلب النساء يقمن بخياطة مالبس اوالدهن.  

الحاجــة ام ريــاض قالــت: "ليــس لدينــا وقــت كالســابق بســبب انشــغاالت 

الحيــاة المختلفــة، كمــا ان الموديــالت تغيرت وكـثرت، لــذا نقصد الخّياطة 

في حال كانت هناك فصاالت تعجبنا او اشترينا مالبس جاهزة قد تحتاج 

تحويرا وبعض التغييرات، او لربما عدم توفر القياسات التي نريدها خاصة 

الصغيرة وكذلك الكبيرة ذات االحجام الخاصة".

ت  حنيــن عاشــور التــي عشــقت الخياطة منــذ عشــرين عاما، اوضحــت "بداأ

تعلــم منهما، وقــد تعرضت  بهــا كهوايــة ولــم اجلــس مــع خيــاط او خياطة الأ

للضــرب في طفولتي بســببها وعشــت مواقف قاســية عديدة جــراء حبي لها 

وادمانــي عليهــا، خــالل تلــك المرحلــة العمريــة عندمــا كنــت اخيــط للدمى 

واللعــب التــي امتلكهــا فســاتين باالبــرة والخيــط، وفي احدى المــرات احد 

اخوتــي كســر وحــرق لعبــي مــع االقمشــة ورمــى بهــا فــي تنــور والدتــي، النــه 

غضب من انشغالي الدائم بها وبكيت وقتها بكاء حارا، لكن اخي االصغر 

عوضني حينما شاهد حزني عليها واشترى لي لعبا واقمشة جديدة، كما ان 

معلمتــي كانــت تقــول لــي دوما )فــي احد االيام ســيكون لك مســتقبل زاهر 

بهــذا االختصــاص( لمــا اتمتع به من ذكاء وقتها، ومن يومها توهج في عقلي 

ن اصبــح مصممــة ازيــاء عالمية، الني اجد في نفســي انســانة مبدعة،  حلــم اأ

لكن بمرور السنوات انطفاأ ذلك الطموح بداخلي لعدم وجود المادة، كما 

ان الظــروف الصعبــة وقفــت بطريقــي ولم اســتطع حتى اكمال دراســتي"،  

وتذكــر حنين في مرحلة الســادس االبتدائي عندمــا كانت تخيط لصديقاتها 

)الصدرية( بـ٢50 دينارا واحيانا بـ١00 دينار، قائلة: "كانت تفرحني كـثيرا 

هذه المبالغ الزهيدة". 

ة سريَّ قصص اأ

واشارت عاشور الى "انه قبل ٢00٣ كان العمل يختلف كليا، الن المعامل 

تنتج بكـثرة، وكنت اتسابق مع زميالتي في انجاز اكبر عدد من القطع، من 

ن دخل االســتيراد اغلقت  اجــل الحصــول علــى اعلى االجــور، اال انه بعــد اأ

المعامــل واندثــرت المهنة، ولكني تمســكت بها ولم اســتطع تركها، الني ال 

اجيد غيرها، فهي كانت حياتي ومصدر رزقي دوما".

بين الرجالي والنسائي

امــا ســعد حمــزة القريشــي )ابو فريــد( فبداأ العمــل بالخياطة من عمر ســبع 

ســنوات وقــد اكمــل دراســته وحصــل علــى دبلــوم فني بمعهــد النفــط اثناء 

ممارســة تلــك المهنــة، لكنــه لــم يســع للتعيين بعــد التخرج، النــه لم يكن 

يحتــاج الوظيفــة بوقتها، اذ كان يمتلك ســيارة وهو طالب بالمعهد حســب 

وصفــه، مضيفــًا "تعلمــت الخياطــة مــن اخــي االكبــر الذي ادخلنــي معترك 

العمل عندما كنت بمرحلة االول االبتدائي".

وعــن ســبب تحولــه مــن الخياطــة الرجاليــة الــى النســائية علــل موضحــًا 

"تواصلــت بالرجالــي لغايــة عــام ١٩8٤ بعدهــا تخصصــت كليــا بالنســائي، 

ن تكــون متشــابهة، اما  والفــرق بينهمــا، ان كل القطــع فــي الرجالــي تــكاد اأ

النســائي فــكل قطعــة فيهــا موديــل يختلــف عن االخــرى، كما ان االقمشــة 

النســائية متعبــة وصعبــة بالعمــل، لكنــي فضلتها النني اشــعر بمتعــة اكـثر 

اثنــاء العمــل بتفاصيلهــا، فضــال عــن ان فيهــا ميــزة، وهي انه ليســت هناك 

ة عندما يكـتمل شــغلها تســدد الحســاب  مجامالت من ناحية المادة، فالمراأ

الــذي عليهــا وبذلــك ال تســبب لــي اي احراج، اما فــي العمــل الرجالي على 

العكــس تمامــًا، فكنــت اعانــي من الديــون واخجل مــن الجيــران واالقارب 

والمعــارف وكذلــك بعــض النــاس فــي الســلطة، الن المحســوبيات كـثيــرة، 

لكن تخلصت من هذه الحالة عندما استقريت نهائيا بالنسائي". 

ة اناقة المراأ

قبــل  الرجــل  ان  والحظــت  ة  والمــراأ الرجــل  "عايشــت  القريشــي  ويبيــن 

عــام٢00٣، كان يهتــم جــدا بمظهره، اال انه بعد ان باتت المعيشــة صعبة 

وتتطلــب منــه دفع امــوال ومصاريف اكـثر لبيته انصــرف قليال عن التركيز 

ة مســتمرة بالمســتوى نفســه من  علــى هــذا الموضــوع كالســابق، لكن المراأ

ثير االنترنت والســفر والتلفزيــون، اذ اننا  االهتمــام بالمظهــر بــل واكـثر، بتاأ

فــي الماضــي كنــا نشــتغل علــى )البــرد( مجــالت التفصيــل والخياطــة، امــا 

خوذة من  االن فاصبحــت الزبونــة تبعــث اربــع او خمس صور بالموبايــل ماأ

ة اهم شيء لديها المواعيد وانا ملتزم جدًا  االنترنت وهي في البيت، والمراأ

ثيــر ارتفــاع الــدوالر اوضــح بانــه "لم يكــن كبيرا، لكــن جائحة  بها".وعــن تاأ

كورونا تســببت باضرار في العمل، اذ كلنا مرتبطون ببعض وحالة جلوس 

النــاس بالبيــت انعكســت علينــا، ســواء الموظــف او بائــع لــوازم الخياطة، 

فجميعنا نشترك بالوضع ذاته، اذ تعطل شغلنا اشهرًا".  

مشــيرا الــى انــه "ليســت هنــاك صعوبــة فــي العمل لكــن كل مهنــة تتطلب 

دبلوماسية وتحتاج الى طاقة تحمل وصبر ومرونة كبيرة بالتعامل، وينتقد 

كل خيــاط يتعصــب ويصــاب بالملــل وال ينصحــه باتبــاع ذلــك الســلوك"، 

ويختتــم: "احــد اوالدي تعلــم هــذه المهنــة واحبهــا وصــار ماهرا بهــا، لذا انا 

سعيد وفخور جدا به واسعى لتقديم المشورة والمساعدة له في فتح محله، 

السيما انه بالقرب من محلي".

المستورد الجاهز

بعد فشــله بالدراســة وجد ضالته بمهنة الخياطة واثبت نجاحا وتميزا بها، 

ت  انه عالء حسين الذي كان يشتغل بمعمل في شارع الرشيد وقال: "لجاأ

لتلــك المهنــة، الن لــدي شــغفا كبيرا بهــا، وانطلقت فيها عــام ١٩85، وقد 

كان والــدي مقــاول بنــاء وهربــت مــن مهنتــه وذهبــت لصديقــه الــذي يديــر 

ت اتعلم بســرعة كل  معمل خياطة، وصرت اتابع كل تفاصيل العمل وبداأ

صغيرة وكبيرة، الن مهنتنا فيها مراحل وليس بسهولة اتقانها حتى وصلت 

الــى مرحلــة متطــورة فيهــا، بعدهــا تركــت العمــل النــي التحقــت بالخدمــة 

العســكرية الربــع ســنوات اكملتهــا وعــدت، اذ  كانــت تحتــل عقلــي افــكار 

ت مشروعي الخاص وافتتحت محال والحمد هلل توفقت به".  الخياطة، وبداأ

ويقارن عالء بين الخياطة للنســاء وللرجال، اذ يســتقبل كالهما في محله 

جل  قائال: "التعامل مع الرجل متعب، خاصة اذا لم تكمل المالبس او تتاأ

مواعيــد انتهائهــا، فعــادة مــا تحصل مشــكالت جراء ذلك، امــا عمل القطع 

النســائية فاصعــب ويتطلب تركيزا وجهــدا واهتماما اكـثر من ناحية الذوق 

واالقمشة والموديالت، ويرى ان دخول المستورد اثر في عمل الخياطين، 

رغــم ان الخامــة غير جيدة لكن الناس تغيــرت، فليس لديها مجال او حتى 

رغبــة باالنتظــار اليام من اجل اســتالم مالبســها من الخيــاط لذلك تختصر 

االمور وتشتري الجاهز الرخيص".

الصيف والمناسبات

فــي حيــن قالــت الخياطــة الهام منصــور ســالم )ام ثامر( ،"امــي رحمها هللا 

كانــت تشــجعني وتــردد علــى مســامعي دومــا مقولــة )تعلمــي مهنــة تفيــدك 

بالمســتقبل خشــية من عدم حصولك على وظيفة حكومية(، والنها تمتلك 

المبادئ االساســية فيها  فقد علمتني المهنة على ماكنة البيت التي تشــكل 

حاجة ضرورية بوقتها ال غنى عنها في كل منزل عراقي حالها حال الطباخ 

والمجمــدة وبقيــة االغــراض المهمــة، وعندمــا كبــرت صــرت اخيــط لنفســي 

مالبســي، وبعدمــا تخرجــت فــي معهــد االدارة قســم المحاســبة لــم ارغــب 

بالتعييــن النــي ال احــب االلتــزام بدوائــر الدولــة، واشــتغلت وكيلــة اخراج 

بضائع جمركية وبعد ان غادرت الشركات االجنبية البلد في التسعينيات، 

افتتحــت محــال فــي البدايــة لكــي اعتمــد علــى نفســي ومــن ثــم عملــت باحد 

المعامل حتى اكـتسب خبرة وبعد فترة رجعت ثانية  للمحل الخاص بي".

ة الوحيدة  بقيصرية تضم ١٤ خياطًا، اغلبهم  وتابعــت ام ثامــر "كنــت المراأ

رجــال ثــم ارتبطــت بزوجي الذي كان عنــده محل )مكواة(، وجلســت بعد 

الــزواج فــي البيــت، لكنــي لــم اتوقــف عــن الخياطــة للجيــران والصديقات 

واالقارب، وعندما ذهب والد ابنائي لدار حقه خرجت للعمل مجددا، الن 

ن اغرس في ولدي  االمور تغيرت ولم يعد شــغل البيت يكـفيني وحاولت اأ

االثنيــن )ثامــر وحســن( حــب المهنــة واجذبهما نحوهــا، فتعلماهــا لكن لم 

المــس لديهمــا رغبة حقيقية بامتهانها، الن واردها قليل، وهما مثل شــباب 

اليوم وليســا صبورين مثلنا نحن الجيل القديم، فجيلهما دائما مســتعجل 

ن يعمــل بمجال يعــود عليه بمبالغ كبيرة، لكن قد يتســاءل البعض  يريــد اأ

عــن ســر بقائنــا بتلــك المهنــة رغم ذلــك، الن لدينــا زبائن منذ زمــن، فضال 

ن الذي يختار العمل بها حاليــا يتركها بعد فترة  عــن حبنــا لهــا، اذ نالحظ اأ

وجيزة، اذ ال يستطيع الثبات والصمود فيها".

تــي فيــه  واضافــت ام ثامــر "االســتيراد كســر عملنــا، لكــن االخطــاء التــي تاأ

لصالحنــا، اذ تلجــاأ الينــا الزبونــة لتصحيــح تلــك االخطــاء، وغالبا مــا تكون 

البضاعــة رديئــة فــي الصيــف وهــو الموســم الــذي يكـثــر بــه عملنــا وكذلــك 

بالمناســبات االجتماعيــة واالعيــاد وشــهر محــرم الحرام". وتشــكو من عدم 

ونــة االخيرة، وكذلك ســعر  القــدرة علــى دفــع تكاليــف ايجار المحــل في االآ

المولدة الكهربائية الذي زاد بسبب بعد ارتفاع الدوالر، اذ ان اهل المهن 

تضرروا جراء ذلك، وقبله انتشار وباء كورونا الذي تسبب في تراجع عملنا 

ايضا.
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جلطة قلبية تغّيب صحفيًا معروفًا في دهوك أثناء 
تقديمه برنامجا على الهواء

دار السالم/ دهوك

توفــي الصحفــي المعروف في محافظة دهــوك "صابر مصطفى" 

ثناء تقديمه برنامجا مباشرًا. وتوفي  صابته بجلطة قلبية اأ جراء اإ

صابــة بالجلطــة  مقــدم البرامــج فــي راديــو وتلفزيــون دهــوك باإ

لى المستشــفى  ثرها اإ القلبيــة خــالل تقديمه برنامجًا لينقل على اأ

مدينــة دهــوك ولكنــه قــد فــارق الحياة هنــاك. وصابــر مصطفى 

مــن مواليــد العــام ١٩7٢ فــي مدينــة دهــوك، وشــق طريقــه في 

شــهر مقدمي  حد اأ صبح اأ مجال الصحافة في العام ١٩٩٤، وقد اأ

البرامج في راديو وتلفزيون دهوك.

وصول جثمان الكاتب والمؤرخ 
الدكتور كمال مظهر الى اربيل

ربيل دار السالم/ اأ

وصــل جثمــان الكاتب والمــؤرخ كمال 

مظهر، مســاء الثالثاء، الى مطار اربيل 

مــن  قادمــة  متــن طائــرة  علــى  الدولــي 

لمانيًا.  اأ

وجــاء فــي بيــان لمحافظــة اربيــل ورد 

اوميــد  اربيــل  محافــظ  مــن  كال  ن  اأ

وزيــر  ســعيد  حمــه  وحمــه  خوشــناو 

اقليــم  فــي حكومــة  والشــباب  الثقافــة 

خر  كوردســتان واســرة الراحل وعــدد اآ

اســتقبال  فــي  كانــوا  المســؤولين  مــن 

جثمــان الراحــل كمال مظهــر في مطار 

اربيل الدولي، بعد ان تمت اعادته من 

المانيا.

إصابة خمسة أفراد من أسرة 

واحدة بحادث في أربيل
ربيل دار السالم/ اأ

سرة واحدة بحادث سير  فراد من اأ صيب خمسة اأ اأ

ربيل  علــى طريــق قنديــل - شــقالوة في محافظــة اأ

قليم كوردستان. عاصمة اإ

ربيــل فاضل حاجي  وقــال المتحــدث باســم مرور اأ

نــه فــي الســاعة ١:٤0 دقيقــة مــن بعد  فــي بيــان، اإ

الظهــر وقــع حــادث ســير علــى الطريــق المذكــور 

لى شــقالوة فقــد انقلبت عجلة  وفي ســايد العودة اإ

جرة صالون بســبب السرعة الفائقة،  نوع ســيارة اأ

بميــاه  الطريــق  بلــل  جــراء  الســيطرة  وفقــدان 

ضــاف انــه نجــم عــن الحــادث اصابــة  مطــار. واأ االأ

ســرة واحــدة كانوا قد قدموا من  خمــس افراد من اأ

دهوك الى شقالوة للسياحة، مشيرا الى ان اضرار 

مادية فادحة لحقت بالعجلة.

كوردستان تدق ناقوس الخطر.. إصابات كورونا بلغت ضعفي النسبة المحددة

اعــرب وزيــر الصحــة فــي حكومة اقليم كوردســتان ســامان برزنجــي، عن قلقه من عــدم االلتزام 
بالقــرارات الخاصــة بمواجــه تفشــي وبــاء كورونــا المســتجد، الفتــا الــى ان نســبة المصابين بهذا 

الوباء وصل الى ١0.٣% في االقليم.
وجــاء فــي بيــان للوزيــر ســامان برزنجي، ان "نســبة المصابين بفيــروس كورونا وصــل اليوم الى 
١0.٣ فــي المئــة، وهــي تســاوي ضعــف النســبة المحــددة لالصابــة التــي يجــب اال تتجــاوز 5 في 

المئة". 
ن معظــم المختبــرات والعيادات  وتوقــع برزنجــي ان تواصــل هــذه النســبة الزيادة علــى اعتبار اأ
الطبية الخاصة معطلة في الوقت الحالي بســبب عطلة نوروز، مشــيرا الى ان الطوارئ ومراكز 

الكورونا فقط تستقبل المرضى في تلك االيام.  
واعــرب برزنجــي عــن قلقــه مــن عــدم وجــود اي التــزام بالقــرارات، منوهــا الــى ان عــدم ارتــداء 
سباب مباشرة في تسريع انتشار الفيروس خالل  الكمامات ووجود االزدحامات والتالمس هي اأ

االيام المقبلة.
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غابات الموصل تعود للحياة مجددًا
دار السالم/ نينوى/ متابعة

هي احد ابرز المتنفسات السياحية الجميلة لسكان 

يسر  نشئت في الساحل االأ مدينة الموصل، والتي اأ

لمدينة الموصل، وسميت في حينها )غابة الحدباء 

النموذجيــة( عام ١٩5٤، وتقع على مســاحة )١0( 

نتاج شــتالت  نشــئ مشــتل محــدود الإ دونمــات، اذ اأ

عــام  فيــه حتــى  العمــل  واســتمر  الغابــات  شــجار  اأ

علــى  دونــم   )٢00( حوالــي  تشــجير  وتــم   ،١٩55

الضفــة الشــرقية لنهــر دجلــة فــي الجهــة الشــمالية 

لى  ن وصلت اإ لى اأ للمدينة، وتوسعت على مراحل اإ

نــواع مختلفة من  مســاحة )٩00( دونــم، وزراعــة اأ

شــجار مثــل )اليوكاليبتــوس واالســبندر والجنار  االأ

صناف  نواع واالأ والدردار والصنوبر( وغيرها من االأ

التي تالئم الظروف البيئية للمدينة.

حســن حاالتهــا حتــى  لقــد كانــت هــذه الغابــة فــي اأ

واســط الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، عندما  اأ

قامــة  الإ منهــا  المســاحات  بعــض  اســتقطاع  تــم 

ت، مثــل مقتربــات الجســر الثالــث  بعــض المنشــاآ

والخامــس، وكذلــك فنــدق نينــوى الدولــي ومجمع 

السدير ومجمع القرية السياحية، وتوسيع الطريق 

نشاء مجموعة كبيرة  الرئيس على حساب الغابة، واإ

من الكازينوهات والمطاعم والقاعات وغيرها.

داعش االرهابي والحرق

اثــر احتاللهــا  حولــت عصابــات داعــش االرهابيــة 

وســيطرتها علــى مدينــة الموصــل فــي العاشــر مــن 

علــى  الواقعــة  الموصــل  غابــات   ،٢0١٤ حزيــران 

ضفاف دجلة وجميع مواقعها السياحية الى ثكنات 

عسكرية، بعدما اقدمت تلك العصابات االجرامية 

على حرق االشــجار وتفجير اجزاء كبيرة من الدور 

الســياحية فــي مجمــع الســدير الســياحي والجزيرة 

الســياحية والقرية الســياحية والكازينوهات ايضا، 

اذ كانــت تعمل عناصــر عصابات داعش االجرامية 

علــى نقــل االســلحة والمعــدات العســكرية التابعة 

غابــات  فــي  الســياحية  المواقــع  داخــل  الــى  لهــم 

الموصل وبعد انسحابهم من الغابات عشية تحرير 

الموصل من قبل القوات االمنية العراقية البطلة، 

اقدمــت عصابــات داعــش علــى فعــل حريــق ضخم 

رض الغابات  فــي غابات الموصل، حتى انــه غطى اأ

الواقعة على الضفة اليسرى من نهر دجلة، وسبب 

اضــرارا وحــرق اكـثر من )500( شــجرة موزعة في 

عمــوم الغابــات، مــا غيــر حينهــا مــن معالــم غابات 

الموصــل، اذ خيــم الحــزن فــي وقتهــا علــى اهالــي 

الموصــل الذيــن فقــدوا هــذا المتنفــس الــذي كان 

يقصــده الموصليون يوميا للتمتع باجواء الغابات، 

المحافظــات  باقــي  مــن  الســائحين  عــن  فضــال 

العراقية.

الباحثون عن الحطب

قال علي حاتم )٤٤ عامًا(، احد المقيمين منذ عام  

٢0١٢ فــي غابــات الموصــل وهــو صاحــب كازينــو 

عرفــت  الموصــل  "مدينــة  ان   الموصــل(  )ليالــي 

الســياحية،  وغاباتهــا  الربيعيــة  اجوائهــا  بجمــال 

وهــي ابــرز متنفــس لهــا، ومحطــة اســتراحة لالســر 

الموصليــة وزوارهــا من المحافظــات االخرى، وقد 

ن طالها االهمال مثلما  عادت اليوم من جديد بعد اأ

طال اشجارها، اضافة الى العبث بها من الباحثين 

عن الحطب ابان سيطرة داعش على اغلب اجزاء 

عادتها الى ما  ت الجهــود الإ محافظــة نينــوى، اذ بــداأ

كانت عليه في سابق عهدها".

واضــاف حاتــم ان "غابــات الموصــل اعيــدت اليوم 

بحلتها الجديدة التي غابت منذ ما يقارب الخمســة 

اعــوام، اذ شــهدت دمــارا لطبيعتهــا الجميلــة وقلــة 

الســائحين لها بســبب مــا خلفته عصابــات داعش، 

ن تعيد اعمار  اال ان الحكومة المحلية اســتطاعت اأ

شــكلها الســياحي، وافتتاح اكـثر من عشــرة مواقع 

ســياحية جديــدة، لتســاعد فــي تطورهــا الســياحي 

مرافــق  وبنــاء  العــاب جديــدة  مــن خــالل اضافــة 

ســياحية متطورة يقصدها الموصليون في كل ليلة 

وفــي ايــام العطل والمناســبات، والقامــة الحفالت 

واحيــاء المناســبات التــي غيبت هــي االخرى طيلة 

فترة سيطرة عصابات داعش االرهابية على غابات 

الموصل".

محطة استراحة

يمتد شارع منطقة الغابات في الموصل على طول 

يســر للمدينة بطول  ضفة نهر دجلة من الجانب االأ

ســتة كيلومترات، وتنتشــر فيه المقاهــي والمطاعم 

وااللعاب والمتنزهات على جانبي الطريق.

بعــد  يوميــا  يتجــه  موصلــي  شــاب  مجــدي،  عــادل 

لى منطقة الغابات،  انتهائه من عمله مع اصدقائه اإ

وهي اهم فترة ذهبية له، اذ يؤكد بانه "ال استطيع 

ن الغــي برنامجــي اليومــي وهو الذهــاب الى غابات  اأ

الموصل في كل الفصول، ومهما كانت قسوة البرد  

احضــر مــع اصدقائي بعد انتهــاء اعمالهم، لنواصل 

لعب الدومينو وغيرها من االلعاب االخرى، فضال 

ركيلة مع االصدقاء". عن تدخين االأ

ن "هذه الطقــوس كانت مجرد  وبّيــن لنــا مجدي بــاأ

فــي  يفكــر  او  يحــاول  موصلــي  شــاب  الي  حلــم 

الذهاب الى منطقة غابات الموصل خالل احتالل 

عصابــات داعــش لمدينة الموصــل، اذ كان يعاقب 

حينهــا باالعــدام مــن قبــل "الحســبة" وهــم عناصر 

كانــوا منتشــرين فــي كل مــكان ســياحي، لالعتــداء 

علــى اي اســرة تفكــر بالذهاب الى غابــات الموصل 

خــر، اذ حولوهــا الــى ثكنــات  او اي موقــع ســياحي اآ

عســكرية يصعب على المواطنين دخولها، بســبب 

االســلحة الموجــودة داخــل هــذه الغابــات، والتــي 

مــن  لســنوات  الموصلييــن  حرمــان  تــم  بســببها 

االســتمتاع بجمال مدينتهم، اذ كان يحلم الشــاب 

الموصلي واالسر الموصلية بزيارتها مجددا".

مشاريع استثمارية

بــدوره اكــد مديــر بلديــة نينــوى المهنــدس رضــوان 

الشــهواني  قيام مشــاريع اســتثمارية جديدة خالل 

االيام المقبلة، وقال الشهواني ان "بلدية الموصل 

وبالتعــاون مع هيئة الســياحة في محافظة نينوى، 

تعتــزم اقامــة مشــاريع ســياحية ذات طــراز حديث 

الحيــاة  العــادة  وذلــك  الموصــل،  غابــات  داخــل 

محافظــة  مركــز  الموصــل  مدينــة  فــي  الســياحية 

نينوى".

واضاف الشهواني "ان المالكات الهندسية والفنية 

فــي بلديــة الموصــل انتهــت بالكامل منــذ اكـثر من 

عصابــات  خلفتهــا  التــي  االنقــاض  رفــع  مــن  عــام 

كازينــو   ٣0 مــن  اكـثــر  ترميــم  واعــادة  داعــش، 

وكافتريا ســياحية، ومواقع ســياحية تقع في غابات 

الموصــل، مــع اعــادة االكشــاك وصــاالت االلعــاب 

االلعــاب  ومدينــة  الســياحية  المجمعــات  واعمــار 

ن  الكبيرة، النعاش السياحة في ام الربيعين بعد اأ

غيبت عنها وعن سكانها".

جواء الربيعية االأ

وتحدثــت الســيدة منتهى فاضــل )50 عامًا( "عودة 

جمال الغابات الســياحية لمدينة الموصل تعكس 

عــودة الحيــاة بربيعهــا الجميــل واشــجارها مجــددا 

لتحكــي عــن جمــال جديد هنــا في غابــات الموصل 

الشــمس  منــذ شــروق  الموصليــون  التــي يقصدهــا 

وحتى غيابها.

كــدت زينة حامد )6١ عامــا( بانها لم تنقطع  بينمــا اأ

عــن زيــارة الغابات مــع ابنائها اال في فترة ســيطرة 

داعــش عليهــا، وتقول بــان غابــات الموصل اجمل 

مــا خلــق هللا علــى االرض، وهــي المتنفــس الوحيــد 

لهــا،  عندمــا تكــون غاضبــة مــن متاعــب الحيــاة، 

تي الى هنا لتعيد نشــاط وجمال روحها بانتعاش  تاأ

ن  الهــواء الجميل والمناظر الخالبــة، حيث اعتاد اأ

يخرج الموصليون للســياحة والتمتع بهذه االجواء 

الجميلة.

العدد 1575/ 12 شعبان 1442 هـ/  25 آذار 2021 م



عربي ودولي العدد 1575/ 12 شعبان 1442 هـ/  25 آذار 2021 مالخميس6

معاناة مضاعفة لفاقدي األوراق الثبوتية الفلسطينيين 
في لبنان في ظل االنهيار االقتصادي و "كورونا"

دار السالم/ متابعة

شــريحة محرومــة مــن التجــّول خــارج المخّيمــات، 

الــزواج  ومــن  اختالفهــا،  علــى  المهــن  وممارســة 

والسفر والتمّلك

فحصــوات  مــن  محرومــون  يضــًا  اأ وراق  االأ فاقــدو 

"pcr" وحقهــم في االستشــفاء وتلّقــي اللقاح ضد " 

ونروا" كورونا" وال تشملهم مساعدات " اأ

جذرّيــة  حلــول  يجــاد  اإ فــي  تعّثــرت  المؤسســات 

للمشــكلة وحلول السفارة مؤقّتة وال تمنحهم سوى 

اوراقًا للتجوال

وراق الثبوتية من الفلســطينيين في  وجــد فاقــدو االأ

صواتهــم والمطالبــة  عــادة رفــع اأ لبنــان فرصتهــم الإ

بحقوقهم في خيمة االعتصام المفتوح التي ُنصبت 

غاثــة والشــؤون التابــع لوكالة غوث  مــام مكـتــب االإ اأ

فــي  ونــروا"  "اأ الفلســطينيين  الالجئيــن  وتشــغيل 

مخّيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوب لبنان، التي 

هــم  ذار/مــارس، واأ ثنيــن ٢٢ اآ مــس االإ تــم افتتاحهــا اأ

هــذه المطالــب االعتــراف بوجودهــم قانونيــًا ضمن 

المجتمع الفلسطيني في لبنان.

وراق الثبوتّيــة محمــود مهّنــا  حــد فاقــدي االأ وعّبــر اأ

مرعي عن معاناته لـ "بوابة الالجئين الفلسطينيين" 

وراق الثبوتية الموجودين  حد فاقدي االأ نا اأ قائاًل: "اأ

بعادنا  َي منذ اإ في الساحة اللبنانية منذ عام ١٩70 اأ

لى حد  لــى لبنــان، ومنــذ ذلك التاريــخ اإ ردن اإ مــن االأ

وراق الموجوديــن فــي  نتمــي لفاقــدي االأ نــا اأ ن واأ االآ

ة، نحــن الذيــن ليــس 
ّ

لبنــان والضفــة الغربيــة وغــز

ّننا جزء من المجتمع الفلسطيني." لدينا ما ُيثبت اأ

اللبنانّيــة، االعتــراف  الدولــة  وطالــب علــى ضوئهــا 

ممــن  الف  االآ وشــخصية  القانونّيــة،  بشــخصيته 

ّن  واأ خصوصــًا  والمعانــاة،  الوجــع  ذات  يشــاركونه 

حقــوق  مؤتمــر  فــي  عضــو  كانــت  اللبنانيــة  الدولــة 

نســان الدولــي الــذي انعقــد فــي جينيــف ٢0١١،  االإ

يجــاد  وبعــده تعّهــدت وزارة الخارجّيــة اللبنانيــة باإ

ن لــم تفــي  لــى االآ وراق، واإ لة فاقــدي االأ حلــول لمســاأ

بتعّهداتها.

كـثر تهميشًا في لبنان وراق الثبويتة االأ فاقدو االأ

وراق الثبوتيــة مــن الفلســطينيين  وُيعتبــر فاقــدو االأ

عدادهــم  كـثــر تهميشــًا فــي لبنــان، وُتقــّدر اأ الفئــة االأ

لــف الجــئ فلســطيني غيــر مســّجلين  بحوالــي ١٢ اأ

ونــروا"،  فــي ســجالت الدولــة اللبنانيــة وال وكالــة "اأ

ّي من خدماتها. وبالتالي ال يحصلون على اأ

بــل  ســنة،   50 مــن  كـثــر  باأ معاناتهــم  عمــر  ويقــّدر 

بنائهــم.  لــى اأ لــى توريــث هــذه المعانــاة اإ ويتعّداهــا اإ

وبهــذا الصــدد يقــول مديــر الهيئــة ٣0٢ للدفاع عن 

حقــوق الالجئين، علي هويدي، لـــ "بوابة الالجئين 

هــم  الثبوتيــة  وراق  االأ فاقــدي  ّن  اإ الفلســطينيين" 

ال  وبالتالــي  تمامــًا،  القانونيــة  الشــخصية  معدومــي 

ثمــن  يدفعــون  والدهــم  واأ حقــوق،  ّيــة  باأ يتمتعــون 

نهــم محرومون مــن التجّول خارج  ذ اأ ذلــك غاليــًا، اإ

المخّيمــات، ومــن ممارســة المهــن علــى اختالفهــا، 

بسط الممتلكات  وحتى من الزواج والسفر وتمّلك اأ

كالسيارة مثاًل.

بنائهــم كذلك من حقهم  نجاب ٌيحرم اأ وفــي حــال االإ

فــي التعليــم، فالطالــب منهــم يجلــس علــى المقعــد 

ن يكون مسّجاًل في سجالت المدرسة بسبب  دون اأ

عاشــة". يقــول مرعــي في هذا  عــدم امتالكــه "كــرت اأ

الصــدد: "احنــا فــش حــدا شــايفنا، النا من ســنة ال 

١٩٩6 نطالب بحقوقنا بس ما حدا شايفنا".

االقتصــادي  االنهيــار  ظــل  فــي  مضاعفــة  معانــاة 

وجائحة "كورونا":

وُيضيــف مرعــي لموقعنــا: "كلــه بجيــب مســاعدات 

وراق  االأ فاقــدي  باســتثاء  الفلســطيني  للشــعب 

نه ال  غلــب مش معترفين بوجودنا، وكاإ الثبوتيــة، االأ

يحّق لنا الحياة".

المؤسســات  بعــض  ذلــك  مــن  مرعــي  ويســتنثي 

المحلّية التي تقدم لهم المســاعدات. ويعيش بذلك 

زمــة مضاعفــة ومكـّثفة في  رواق الثبوتيــة اأ فاقــدو االأ

ظّل االنهيار االقتصادي وتفّشي جائحة "كورونا".

ســاويًة  فالفئة الممنوعة من العمل ازداد وضعها ماأ

بعد ارتفاع نسبة البطالة وفقدان الكـثير من فرص 

اللبنانيــة  الليــرة  البــالد وانهيــار قيمــة  فــي  العمــل 

وفقــدان قيمــة القــدرة الشــرائية وغــالء المعيشــة. 

يضًا ال تجد حتى مكانًا  والفئة الممنوعة من الســفر اأ

او فرصًة للهرب.

ّن المســاعدات  ويقــول هويــدي فــي هــذا الصــدد، اإ

المقدمــة لالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان علــى 

مــن  المقدمــة  تلــك  نواعهــا ال تشــملهم، وال ســّيما  اأ

علــى  يحصلــوا  ن  اأ يجــب  وعليــه  ونــروا"،  "اأ وكالــة 

خــر موجــود على  ي الجــىء اآ حقوقهــم مثلهــم مثــل اأ

راضي اللبنانّية. االأ

 "pcr" يضــًا مــن فحصــوات وراق اأ وُيحــرم فاقــدو االأ

وحقهــم في االستشــفاء علــى حســاب الوكالة وحتى 

من الّلقاح ضد فايروس "كورونا".

ونــروا" ال  ُيضيــف هويــدي: "ال تشــملهم خدمــات "اأ

لــى ناحيــة توفيــر لقاحــات،  فــي المستشــفيات وال اإ

ســماء المرفوعة  ســمائهم ليســت مــن ضمن االأ ن اأ الأ

لوزارة الصّحة العامة ضمن الخطة الوطنّية للقاح، 

وعليــه، يجــب التنســيق بين لجنــة الحــوار اللبناني 

المخّيمــات  فــي  الشــعبية  واللجــان  الفلســطيني 

ونــروا" لحــل هذه  والســفارة الفلســطينية ووكالــة "اأ

المعضلة."

وُيعّبــر مرعــي عــن خطــر حرمانهــم مــن االستشــفاء 

نا بعتبر حالي  وفحوصات "كورونا" واللقاح قائاًل: "اأ

ي  عدي اأ قنبلــة صحّيــة موقوتة في المخّيــم، ممكن اأ

من سعر الفحوصات". اأ ذا مش قادر اأ حدا اإ

نا مش  وعــن وضعــه المعيشــي يقــول: "غلــن زيــت اأ

ونروا" بطلعليش شــي منها ووالدي  جيب و"اأ قادر اأ

ممنــوع يتعلمــوا، وانــا بصــرف كل مصرياتــي هــون 

بلبنــان، ليــش حتــى ما يعترفــوا فيني"، وشــّدد على 

مطالبتــه كافــة المعنييــن بما فيهم الدولــة اللبنانية 

مــن العــام اللبنانــي وفصائــل منظمــة التحريــر  واالأ

اعترافهــم  ونــروا" بضــرورة  "اأ الفلســطينية ووكالــة 

بشخصيته القانونية.

بالمتاجــرة  الســماح  قاطعــًا  رفضــًا  رفــض  كمــا   

ي فصيــل المتاجرة  بقضيتهــم قائــال: "لــن نســمح الأ

لــى  شــار اإ اّل الفصائــل". واأ ن مــا خــرب بيتنــا اإ فينــا الإ

ونــروا" غدًا مــع لجنة فاقدي  لقــاء ســتعقده وكالة "اأ

وراق الثبوتية. االأ

مــن جهتهــا، ضّمت الهيئــة ٣0٢ للدفاع عن حقوق 

الالجئيــن، عبــر "بوابــة الالجئيــن الفلســطينيين" 

بحقوقهــم  مطالبتهــم  ثنــاء  اأ صوتهــم  لــى  اإ صوتهــا 

معتبرة كل هذه المطالب محّقة وقانونية وواجبة.

جهــود  لــى  اإ الصعيــد،  هــذا  علــى  هويــدي  شــار  واأ  

مؤسســات المجتمــع المدني على المســتوى المحّلي 

قليمــي والدولــي التــي كانــت قــد ســعت ســابقًا  واالإ

يجــاد  اإ فــي  تعثــرت  نهــا  اأ اّل  اإ المشــكلة،  هــذه  لحــل 

تي حلول الســفارة  حلــول جذرية، وبــذات الصفة تاأ

الفلســطينية، بشــكلها المؤقت وغير الدائم، والذي 

وراق للتجّول فقط. خذ طابع منحهم اأ ياأ

ّن هذا ليس كافيًا، حسب هويدي، الذي طالب  اّل اأ اإ

ن  الأ ونــروا"  "اأ وكالــة  ســجالت  ضمــن  دراجهــم  باإ

وراقهم  صاًل الجئين منذ ســنة ١٩67، واأ غالبيتهم اأ

يتطلــب  وتجديدهــا  صالحيتهــا  انتهــت  الثبوتيــة 

ة، 
ّ

لــى قطاع غز و اإ لى الضفــة الغربية اأ ّمــا اإ الذهــاب اإ

وهــو مــا ُيســتحال القيــام بــه، بســبب المنــع الــذي 

صاًل  نهم اأ يفرضــه االحتالل الصهيوني من جهة، والأ

سرائيلي من جهة  مطلوبون لدى حكومة الكيان االإ

ثانية.
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نتنــاول فــي هــذا المقــال عددًا مــن القضايــا النقدية 

ســالمي، وتثيــر جــداًل  دب االإ التــي تواجــه نظريــة االأ

وســاط النقاد، وهــذه القضايا هي  ونقاشــًا حــادًا في اأ

دب العربــي، وقضيــة  بــاالأ ســالمي  دب االإ عالقــة االأ

ســالمي، وقضية الشــكل  دب االإ دب الموافــق لالأ االأ

سالمي: دب االإ والمضمون في االأ

دب العربي سالمي باالأ دب االإ واًل: عالقة االأ اأ

عقــد  الــذي  ســالمي"  االإ دب  "االأ مؤتمــر  ن  اإ        

داب جامعــة عيــن شــمس في ربيــع الثاني  بكليــة االآ

هــم  اأ يعــد  ١٩٩٢م؛  كـتوبــر  اأ الموافــق  ١٤١٣هـــ، 

دبية  الظواهــر الحركية الثقافية الدافعــة لهويتنا االأ

ســالمي، ومــن القضايــا التي  فــي عالمنــا العربــي واالإ

دب  ثــارت الجــدل الطويل.. قضيــة العالقة بين االأ اأ

الدكـتــور  فجــر  حيــث  ســالمي..  االإ دب  واالأ العربــي 

دب العربــي بجامعــة  ســتاذ االأ اأ مصطفــى الشــكعة 

دب  ن االأ اإ قــال:  القضيــة حيــن  عيــن شــمس هــذه 

ي في  ثار هذا الراأ سالمي شعرًا ونثرًا. واأ العربي كله اإ

صورتــه التعميمية ثائرة كـثير من الحضور..، حيث 

ال نمــاذج قليلــة من  لــم يســتثن الدكـتــور الشــكعة اإ

الخمريــات، وبالــغ حيــن دافع عن شــعراء المجون 

بــي  بــي نــواس، وبشــار بــن بــرد، واأ والزندقــة مثــل اأ

العالء العري.

نهمــل  ن  اأ الخطــر  مــن  نــه  اإ قائــل:  يقــول  وقــد   

دب العربــي( الذي توارثنــاه جياًل بعد  مصطلــح )االأ

صبــح يشــكل تراثــًا ضخمــًا عامــرًا بالكنوز  جيــل، واأ

لى  والعطــاءات العلميــة والفنيــة، ونحن ال نهــدف اإ

ن،  القــراآ لغــة  قلنــا-  -كمــا  فالعربيــة  ذلــك مطلقــًا، 

ولى  نها اللغة االأ والحفاظ عليها فريضة، فضاًل عن اأ

سالمي. دب االإ ساسية لالأ واالأ

دب  االأ يكــون  ن  اأ هــو  الواقــع  فــي  نريــده  الــذي  ن  اإ

يكــون  ن  اأ خــر  اآ بتعبيــر  و  اأ ســالميًا،  اإ دبــًا  اأ العربــي 

عربيــًا  دبــًا  اأ ــا  ضمنيًّ ســالمي(  االإ دب  )االأ مصطلــح 

دبنــا العربــي  ن اأ ولــى. وال يظــنَّ ظــان اأ بالدرجــة االأ

منــذ فجر الدعــوة ومرورًا بعهود الخلفاء الراشــدين 

موييــن والعباســيين والعثمانيين وغيرهم حتى  واالأ

ال ترجمانًا للثقافة  دب اإ يومنــا هــذا، لم يكــن هــذا االأ

دبــاء  االأ ذلــك  فــي  يســتوي  وحضارتهــا  ســالمية  االإ

المســلمون وغيرهــم الذيــن نعموا بالحيــاة والحرية 

بان  ســالمي اإ والتعبيــر والعمــل في ظل المجتمع االإ

صعوده وهبوطه.

والســلوك،  الفكــر  فــي  منهــج  الحقيقيــة  فالثقافــة 

ســالمي بكل طوائفــه وفائته  ولــم يكــن المجتمــع االإ

ثرين  ال متاأ خــرى اإ ديــان االأ قلياتــه مــن معتنقــي االأ واأ

حياء  ن اإ ســالمي الشــامل، ولهــذا فاإ بذلك الطابع االإ

الواقــع  فــي  هــو  نمــا  اإ ســالمي(  االإ دب  )االأ مصطلــح 

و  دب العربي اأ يديولوجيــة مــا نســميه بــاالأ يضــاح الأ اإ

لى  مــور اإ عادة االأ و غيرهمــا، وهــو بمثابــة اإ الفارســي اأ

وضعهــا الصحيــح. وال يمكــن تفســير الغفلــة التــي 

مــر  االأ اعتبــروا  نهــم  الأ ال  اإ الغابــرة  القــرون  ســادت 

تحصيل حاصل.

و هكذا يجب  ســالمي بالضــرورة، اأ دب العربي اإ فــاالأ

ســالمية  االإ الحضــارة  ترجمــان  نــه  الأ يكــون،  ن  اأ

نــه كان وعــاء للتبــادالت الفنيــة  بــكل جوانبهــا، والأ

الجنســيات  مختلــف  بيــن  العلميــة  والفلســفية 

والثقافــات القديمــة، وال يقلــل مــن هــذه الحقيقــة 

العصبيــات والمــدح  بــدع  الشــعراء وراء  انســياق 

والفخــر الجاهلــي والمجــون، فذلك التمــرد )الفني( 

ِبُعُهُم  ــَعَراُء َيتَّ كـثر من غيــره. )َوالشُّ يرتبــط بالشــعر اأ

ُهْم  نَّ ُهْم ِفــي ُكّلِ َواٍد َيِهيُمــوَن* َواأ نَّ َلــْم َتــَر اأ اْلَغــاُووَن* اأ

َوَعِمُلــوا  َمُنــوا  اآ ِذيــَن  الَّ الَّ  اإ َيْفَعُلــوَن*  اَل  َمــا  َيُقوُلــوَن 

ِثيــًرا َواْنَتَصُروا ِمْن َبْعِد َما  َ كـَ اِلَحــاِت َوَذَكــُروا للاَّ الصَّ

يَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن(.  ِذيَن َظَلُموا اأ ُظِلُموا َوَســَيْعَلُم الَّ

)سورة الشعراء٢٢٤-٢٢7(.

دب  اأ المعانــي  مــن  بمعنــى  هــو  ســالمي  االإ دب  واالأ

ن هنــاك  عربــي، ليــس لكونــه يكـتــب بالعربيــة، فــاإ

وتكـتــب  كـتبــت  دب  االأ هــذا  مــن  خصبــة  حلقــات 

خره  لــى اآ رديــة والتركيــة والفارســية والكرديــة اإ باالأ

ســالمية، ولكــن لكونه  مــة االإ مــن لغــات شــعوب االأ

الــذي  بالمصيــر  ويتشــبث  نفســها،  الهمــوم  يحمــل 

ضيعته رياح التشــريق والتغريب.. ودعنا من كون 

ن  دب العربــي اختــارت اأ مســاحات واســعة مــن االأ

خر( مســخًا ال يملك شــخصيته  دب )االآ ة الأ تصير مراآ

المســتقلة وحضــوره المتميــز، وهــذا مــا يلقــي علــى 

همية؛  خــرى ال تقل اأ ســالمي مهمة اأ دب االإ عاتــق االأ

صالته،  لى اأ دب العربي المعاصر اإ ن يرجــع باالأ هــي اأ

العربــي  بهمــوم  ينبــض  يجعلــه  نســقًا  يمنحــه  ن  واأ

بداعــي  االإ و  اأ الفكــري  بالتــرف  وليــس  والمســلم، 

مريكي. نكليزي والروسي والفرنسي واالأ لالإ

مومــة  اأ ســالمي  االإ دب  واالأ العربــي  دب  االأ وبيــن 

حضــان  اأ فــي  ســالمي  االإ دب  االأ ولــد  فقــد  وقرابــة، 

دبــاء الذين  دب العربــي، وذلــك عندمــا غمــس االأ االأ

دبية في قضايا  ســالم تجربتهم االأ لى االإ هداهم هللا اإ

خدمــة  فــي  ونثرهــم  شــعرهم  ووظفــوا  ســالم،  االإ

ســالمية  ســالمي وفــي حمــل القضية االإ المجتمــع االإ

عالئها، ونما هذا الوليد في الشــعر العربي ونثره،  واإ

ســالمية، وشــكل تيــارًا  وعالــج قضايــا عــدة برؤيــة اإ

دب العربي منذ عصر  ســالميًا رافق رحلــة االأ دبيــًا اإ اأ

لى يومنا هذا. النبوة اإ

قضايا نقدية في مواجهة 
نظرية األدب اإلسالمي

الســؤال )87(: مــا داللة اســتخدام كلمة 

)الحســنة( فــي قوله تعالى: )وال تســتوي 

الحســنة وال السيئة( ولماذا لم تستعمل 

كلمة )الحسنى( مثاًل؟

)َواَل  ُفّصلــت:  ســورة  فــي  تعالــى  قــال 

ِتي  َئُة اْدَفْع ِبالَّ ــّيِ َتْســَتِوي اْلَحَســَنُة َواَل السَّ

ِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة  َذا الَّ ْحَسُن َفاإ ِهَي اأ

ُه َوِليٌّ َحِميٌم )٣٤(. نَّ َكاأ

نمــا ُتقابــل  الُحســنى ال ُتقابــل الســيئة واإ

َســاُءوا  ِذيــَن اأ ى )ُثــمَّ َكاَن َعاِقَبــَة الَّ الســواأ

ِ َوَكاُنــوا ِبَها  َيــاِت للاَّ َ ُبــوا ِباآ ْن َكذَّ ى اأ ــواأ السُّ

مؤّنــث  والحســنى   .  ))١0( َن 
ُ

َيْســَتْهِزئ

صغــر  ســم تفضيــل كاالأ اإ حســن وهــي  االأ

ســواأ  واالأ والُكبــرى  كبــر  واالأ والُصغــرى 

يقابلهــا  ال  ذن  اإ فالســيئة  والســوءى. 

الحســنة  مــا  اأ الســوءى.  نمــا  واإ الحســنى 

فهــي التــي تقابــل الســيئة, لو اســتعملت 

الُحسنى كما جاء في السؤال )ال تستوي 

عطــت  اأ لكانــت  الســيئة(  وال  الحســنى 

الحســنة  تســتوي  ن  اأ يمكــن  نــه  اأ معنــى 

والســيئة، الحســنى ال تســتوي وما دونها 

نفــي  الكريمــة  يــة  االآ فــي  لكــن  يســتوي. 

ولى. كـثر من باب اأ الِقّلة ونفي االأ
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خبراء يقترحون إصدار تشريعات 

قانونية لمكافحة غسل األموال
دار السالم/ بغداد

جهــزة رقابيــة فعالــة  هميــة بنــاء اأ كــد خبــراء اقتصــاد اأ اأ

تلتزم بالقوانين واالنظمة المتعلقة بالقطاع المصرفي، 

غســل  بمكافحــة  خاصــة  قانونيــة  تشــريعات  واصــدار 

مــوال، لمســاعدة المجتمــع ومؤسســات الدولــة للحــد  االأ

شــار االكاديمــي د.  اأ ن  مــن هــذه الظاهــرة. وبهــذا الشــاأ

عيــادة ســعيد الــى  دور االجهــزة الرقابيــة فــي مكافحــة 

غسل االموال، عن طريق وضع اجراءات فاعلة لغرض 

بيــن  التنســيق  خــالل  مــن  االمــوال،  غســل  مكافحــة 

المؤسســات المصرفيــة والجهــات الرقابيــة ومنهــا هيئــة 

النزاهــة، واعطــاء البنــك المركــزي العراقــي دورا مميزا 

فــي مكافحــة هــذه الظاهــرة، وعــدم اقتصــار دوره علــى 

اصدار االطار القانوني. 

البناء المؤسسي

موال يتم عن  ضاف سعيد ان الحد من ظاهرة غسل االأ اأ

طريــق تفعيــل البناء المؤسســي، وعــدم الســماح بقيام 

جنبيــة  و انشــطة تتعامــل مــع جهــات اأ شــركات وهميــة اأ

تحــت غطــاء االعمــار او شــركات االســتيراد والتصديــر، 

من دون علم الدولة وبموافقات صادرة عنها.

خــرى المهمــة هي الســيطرة  ن مــن العوامــل االأ وقــال: اإ

علــى المنافــذ الحدوديــة ومنــع عمليات التهريب للســلع 

بــه  المتعلقــة  والوثائــق  البيانــات  وفحــص  واالمــوال 

واحالــة اصحابه علــى الجهات القضائية وبالتنســيق مع 

االنتربــول، الى جانب الرقابــة التجارية ومراقبة اجهزة 

البيع والتسويق الحكومية.

التخطيط والمتابعة

وتابــع: مــن الضــروري تحديــث اســاليب ونظــم اجهــزة 

التخطيــط والمتابعــة في وزارات الدولــة كافة، وتفعيل 

اســاليب الرقابــة الشــعبية وتشــكيل اللجان المشــتركة 

مــن النقابات والجمعيات واالجهــزة الحكومية لمتابعة 

الشــفافية  واعتمــاد  االمــوال،  غســل  وظاهــرة  الفســاد 

بالعقود والمناقصات ومنح التوكيالت.

ثورة المعلومات

لجمعيــة  االداريــة  الهيئــة  عضــو  ت  راأ جهتهــا،  مــن 

ل عقيل ان »العولمة لعبت على  االقتصاديين د. اكرام اآ

اختــالف توجهاتهــا االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصادية 

والمعلوماتيــة دورا بــارزا فــي توســيع ديمومــة وانتشــار 

ظاهرة غسل االموال وتبيضها كمفهوم وممارسة.

واتســع نطــاق ذلــك االنتشــار فــي ظــل امتداد وتســارع 

تيــار ثــورة المعلومــات وتكنولوجيــا االتصــاالت وغيــاب 

الشــفافية فــي التعامــالت التجاريــة لــدول عــدة، وهو ما 

اكســب هــذه الظاهرة خطورة تبلورت فــي جانب منها، 

بفقــد الكـثيــر مــن المؤسســات الماليــة مصداقيتهــا على 

نطاق التعامل الداخلي او الخارجي للدول.

طــر  ن مواجهــة هــذه الظاهــرة تتــم بتفعيــل اأ ونوهــت بــاأ

بعاده الماليــة واالدارية  وســبل القضــاء على الفســاد، باأ

واعتمــاد صياغات تخضــع لمقاييس القانــون واحترامه. 

ووضــع الشــخص المناســب فــي المــكان المناســب، مــا 

يتيح فرصة التخاذ القرار ومحاســبة المســبب والمروج 

لتلك  الظاهرة.
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األمن الثالثي لالقتصاد العراقي
د. احمد الحسيني 

مــن  يعانــي  يــزال  وال  عانــى  العراقــي  االقتصــاد  ان  الجميــع  عــن  يخفــى  ال 

االختــالالت الهيكليــة فــي بنيتــه التكوينيــة ان صــح التعبيــر، ولعــل هيمنــة 

القطــاع النفطــي علــى معظــم تكويــن الناتــج المحلــي االجمالــي بنســبة ٤5 

بالمئة تقريبا يبرز كسبب اساسي الختالل هذا االقتصاد.

 ومن االسباب االخرى التي عمقت من االختالل الهيكلي لالقتصاد العراقي، 

هــي هيمنــة القطــاع العام على معظــم مفاصل الدولة االقتصادية وســيطرة 

االقتصاديــة،  الفعاليــات واالنشــطة  علــى اجمالــي  المنظــم  غيــر  االقتصــاد 

وهــذه العوامــل وغيرهــا تعمــل علــى تقليص مســاحة عمــل ونشــاط القطاع 

 ) Crowded effect ( الخــاص وهــو مــا يســمى فــي االدبيــات االقتصاديــة

او مــا يعــرف باثــر االزاحــة, اضف الــى ذلك البيئة االســتثمارية التــي ال تزال 

ضعيفــة وطــاردة لالســتثمارات ســواء المحليــة واالجنبية والتي تتجســد في 

تعقيد اجراءات التســجيل لالنشــطة االستثمارية الجديدة, وضعف القطاع 

المصرفــي فــي العراق، والذي ال يزال متخلفا عن الركب العالمي في ادواته 

والياته, وانتشار مظاهر الفساد المالي واالداري, وضعف البنى التحتية ...

 وغيرها من العوامل التي تعمل على تعميق حدة االختالل في بنية االقتصاد 

العراقــي وال تــزال الموازنــة العامــة العراقية، غير مكـترثــة بهذه االختالالت 

زمة مالية حادة.  يبدو ان  ن تنعكس باأ التــي مــن الممكــن في يوم من االيام اأ

المخطط المالي قد اســتوعب مدى خطورة التحديات االمنية التي يعيشــها 

العــراق، خصوصــا منــذ عــام ٢0١٤ عندمــا ســقطت محافظاتنــا العزيزة بيد 

عصابــات داعش االرهابية وبداأ فعليــا بتعزيز التخصيصات المالية لالجهزة 

االمنيــة، وهــو بذلــك يصبــو الــى تحقيــق وبســط االمــن العســكري واالمنــي 

والمجتمعي والذي اصبح فعليا افضل في السنوات الالحقة للتحرير.

زق االختالالت الهيكليــة الى تحقيق  والعــراق بحاجــة ايضــا للخروج من مــاأ

االمــن الغذائــي واالمــن الدوائــي لتكـتمــل اركان االمــن الثالثــي لالقتصــاد 

من الغذائي يمكن تحقيقه من خالل زيادة حصة وتخصيصات  العراقي, فاالأ

وزارات الزراعــة والتجــارة والمــوارد المائيــة، مــن خــالل اطــالق المشــاريع 

نها النهوض بواقع هذه القطاعات المســؤولة عن االمن الغذائي  التي من شــاأ

للعــراق.  ويجــب ايضــا لتحقيــق هــذه الغايــة تفعيــل قوانين حمايــة المنتج 

وحمايــة المســتهلك والتقييس والســيطرة النوعية، وتفعيــل قانون التعرفة 

الجمركيــة وحمايــة الحــدود وضبطها للنهــوض بواقع المنتــج العراقي, ومن 

ن نهوض هذه القطاعات ســتعمل على  الضــروري االيمــان وبشــكل مطلق باأ

امتصاص معدالت البطالة المستشــرية بين صفوف الشــباب، وبذلك تقليل 

معــدالت الجريمــة وتحقيق االمن المجتمعي. وايضا لتكـتمل الصورة فال بد 

هيــل مصانع انتــاج االدوية  مــن تحقيــق االمــن الدوائــي، من خــالل اعادة تاأ

حدث المعــدات العالميــة لتواكب التطــورات على  فــي العــراق وتجهيزهــا باأ

ننا قادرون  الصعيد الصحي، فبدال من استيراد االدوية، التي يؤكد الخبراء اأ

الخبــرات  وتوفــر  الالزمــة لصناعتهــا  االوليــة  المــواد  لتوفــر  علــى تصنيعهــا 

وااليدي العاملة، ومن ثمَّ اصبح لزاما على المخطط المالي ان يتبع سياسة 

احالل الواردات، وذلك من خالل زيادة التخصيصات المالية االستثمارية 

لقطاع الصحة في العراق.



9اتجاهات الرأي 

محسن محمد صالح

بــرز  اأ حــد  اأ الحــل"  هــو  ســالم  "االإ شــعار  كان 

سالمي خصوصًا في ثمانينيات  شعارات التيار االإ

القرن العشــرين، وطرح التيار هذا الشــعار بقوة 

ول فــي  صبــح التيــار الشــعبي االأ ن اأ وثقــة بعــد اأ

ســالمي،  الكـثيــر مــن بلــدان العالــم العربــي واالإ

خــذ يتقــدم ليمــارس دوره السياســي في بيائت  واأ

ســلطوية مســتبدة، معظمهــا مغلــق فــي وجهــه، 

و مخاصم. ومعظمها معاٍد اأ

ســنة  العشــرين  فــي  الشــعار  هــذا  وتعــرض 

الماضية لهجوم شــرس من االتجاهات العلمانية 

عــالم  واليســارية والليبراليــة المختلفــة، ومــن االإ

نظمــة  عــالم العربــي التابــع لالأ الغربــي، ومــن االإ

الفاسدة والمستبدة.

نفسهم  ســالميين" اأ ن "االإ ن الالفت للنظر اأ غير اأ

لــى تعريف  لــم يعــودوا يرفعونــه، ولجــاأ بعضهم اإ

مرتبطــة  بصفــات  حركـتــه  و  اأ حزبــه  و  اأ اتجاهــه 

والبنــاء  والعدالــة  كالحريــة  عامــة  بشــعارات 

و تعريــف نفســه بصفــات  والتنميــة والدســتور، اأ

ن  سالمي، كاأ ذات طبيعة علمانية مغّلفة بغطاء اإ

ن جماعتــه وطنيــة، ديمقراطيــة، قومية،  يقــول اإ

نــه يقــدم  ســالمية". وكاأ عربيــة.. "ذات مرجعيــة اإ

خرين  ســالمي بما يطمئن االآ بيــن يدي التزامه االإ

خريــن فــي معاييرهم  نــه يلتقــي مــع االآ تجاهــه، واأ

ليــس  ســالمي  االإ "ديكــوره"  ن  واأ ومنطلقاتهــم، 

للتموضــع  مســتعد  نمــا  واإ تغييريــًا،  وال  ثوريــًا 

والتعايش تحت سقفهم.

لــم  نفســهم  اأ ســالميين"  "االإ ن  اأ للنظــر  الالفــت 

تعريــف  لــى  اإ بعضهــم  ولجــاأ  يرفعونــه،  يعــودوا 

مرتبطــة  بصفــات  حركـتــه  و  اأ حزبــه  و  اأ اتجاهــه 

بشعارات عامة

ال يناقــش هــذا المقــال صحــة مضمــون الشــعار، 

ســالم  ن االإ يمانًا راســخًا اأ فكاتب الســطور يؤمن اإ

نــه منهــج  هــو ديــن هدايــة ورحمــة للعالميــن، واأ

نه المخرج لما تعانيه البشــرية  شــامل للحياة، واأ

الدنيــا  ســعادتي  بــه  ن  واأ ســقام،  واأ شــقاء  مــن 

ن المقــال يناقــش جانبــًا محــددًا  خــرة. غيــر اأ واالآ

مرتبطًا باستخدام الشعار نفسه، وما حدث عليه 

و تكييف. من هجوم، وما تبعه من تراجع اأ

* * *

ســالم هو الحــل" قالوا  الذيــن هاجموا شــعار "االإ

وجــه، وال يقــدم  ــال اأ نــه شــعار فضفــاض، وحمَّ اإ

ســالميين، وخصوصــًا  االإ ن  واأ واضحــًا،  برنامجــًا 

خوان، يســتخدمونه غطــاًء لتطلعاتهم  جماعة االإ

السياسية، ولدغدغة عواطف الجماهير.

كلمــات  هــو  الشــعار  هــل  ابتــداء  هنــا  والســؤال 

م هو برنامج من  قليلــة جــدًا ذات دالالت عامــة، اأ

بــرز مــا فــي  ن اأ و مجلــدات؟! اإ و كـتــب اأ صفحــات اأ

الشــعارات قلــة الكلمــات وســهولة الفهــم وقــوة 

كبر قاعدة عريضة  لهام والتحفيز الذي توفره الأ االإ

ن كان الشــعار كلمات محدودة  مــن الجماهير. فاإ

ر  كـثر من كلمــات عامة ُتعّبِ ن نتوقع اأ فــال ينبغــي اأ

عــن الهويــة والمســار، وعــن القاعدة التي يســتند 

الحــل"  هــو  ســالم  "االإ وشــعار  البرنامــج.  ليهــا  اإ

يفــي بهــذا الغرض تمامــًا؛ وهو ينســجم مع عقول 

المنطقــة وشــعوبها. وهــو  بنــاء  اأ وتــراث  وقلــوب 

لهــام وتحفيــز الجماهيــر.  ذو قــدرة هائلــة علــى االإ

فضل ما في  وبالتالــي، تنطبــق على هذا الشــعار اأ

الشــعارات مــن خصائــص، ولعــل هــذا كان ســّر 

الهجوم الشرس عليه.

ســالم هــو الحــل" يفــي بهــذا الغــرض  شــعار "االإ

تمامــًا؛ وهــو ينســجم مــع عقــول وقلــوب وتــراث 

بناء المنطقة وشعوبها. وهو ذو قدرة هائلة على  اأ

لهام وتحفيز الجماهير االإ

حزاب والمتنافســون  ال تقدم االأ والســؤال الثاني اأ

المختلفــة  العالــم  دول  فــي  االنتخابــات  فــي 

وجــه، فــي محاولــة  الــة اأ شــعارات فضفاضــة، حمَّ

لتقديــم رؤيتهــا وتجميــع النــاس حولهــا وتحفيــز 

وباما في حملته  لم يســتخدم باراك اأ جماهيرها. اأ

 "Change االنتخابيــة كلمــة واحــدة هي "تغييــر

مريكيين،  لهمت عشــرات الماليين مــن االأ التــي اأ

قــل قــدرة عــن التعبيــر عــن  نهــا فــي ذاتهــا اأ مــع اأ

يديولوجــي معيــن؟ كما  و مســار اأ برنامــج محــدد اأ

خرى"،  مريكا عظيمة مرة اأ رفــع ترامب "اجعل اأ

ن يعّبــر عــن مضمــون حضــاري  فقــر مــن اأ وهــو اأ

نســانية، ولكنــه يدغــدغ  و برنامــج ذي دالالت اإ اأ

عواطف الماليين بطريقة "شعبوية".

هاجمــت  التــي  العربيــة  البلــدان  حــدى  اإ وفــي 

ســالميين بشراسة وهاجمت شــعاراتهم، كان  االإ

شــعار الحملــة الداعمــة للرئيس "خلينــا نبنيها"، 

ســاس الفكــري للبناء،  حيــث جــاء خاويــًا مــن االأ

متجاوبــًا فقــط مع فكرة البناء التــي يتحدث عنها 

ن كان ذلك البناء مســتجيبًا  الجميع، وال يعنيه اإ

ن كان ســيتم تحــت  مــة وتراثهــا، وال اإ لعقائــد االأ

عين المخابرات. "بساطير العسكر" واأ

و زعيم  و تيار اأ وليس ثمة شــعار مطروح لحزب اأ

يمكــن  ال  ننــا  الأ والقصــور،  النقــص  ويعتريــه  ال  اإ

ن  كـثــر ممــا يحتمــل. فــاإ ن نطلــب مــن الشــعار اأ اأ

كان ذلــك منطبقــًا علــى كل الشــعارات، فلَم يتم 

ســالم هو الحــل" ومطالبته  اســتهداف شــعار "االإ

بما ال يحتمل؟

* * *

ســالم هو  بعــض الذيــن اعترضــوا علــى شــعار "االإ

خرى. ربما  ديــان االأ نــه يتجاهل االأ الحــل" قالــوا اإ

الــرد علــى هكــذا نقــاش، ولكننــا نشــير،  يطــول 

ســالم  ن االإ لى اأ بمــا يتناســب مــع حجم المقــال، اإ

جــاء للبشــرية كافــة و"رحمــة للعالميــن"، وهــو 

ديــان  االأ تبــاع  اأ كافــة  يســتوعب  تعاليمــه  فــي 

نســانية الحضاريــة، ويحفظ لهم  تحــت مظلته االإ

حريتهــم الدينيــة الكاملــة، وشــراكـتهم فــي بنــاء 

ســهامهم الحضــاري. مــن  الدولــة والمؤسســات واإ

ن يكــون الشــعار  ناحيــة ثانيــة، فمــن الطبيعــي اأ

غلبية الســاحقة فــي منطقتنا  معبــرًا عــن هوية االأ

ســالمية( التي  العربيــة )والكـثيــر مــن البلــدان االإ

كبر  تزيد نســبة مســلميها عن ٩5 في المئة، فهو اأ

هوية يجتمع عليها الناس.

ن يكون الشــعار معبــرًا عن هوية  مــن الطبيعــي اأ

غلبية الســاحقة في منطقتنا العربية )والكـثير  االأ

ســالمية( التي تزيد نسبة مسلميها  من البلدان االإ

كبر هوية يجتمــع عليها  عــن ٩5 فــي المئــة، فهــو اأ

الناس

نفســهم يدركــون  ولعــل دعــاة القوميــة العربيــة اأ

قــل من  ن نســبة العــرب فــي المنطقــة العربيــة اأ اأ

نه باستخدام المنطق نفسه،  نسبة المسلمين، واأ

مازيغ والســود وغيرهم.  كراد واالأ يتم اســتثناء االأ

يجابية للتعامل  خذت النظــرة االإ
أ
ذا ما ا نــه اإ غيــر اأ

مــع العربيــة باعتبارهــا اللســان، وباعتبارها دورًا 

تمييزيــًا وال  وليــس ســلوكا  اســتيعابيًا،  حضاريــًا 

دعــاة  مــا  اأ جــدى.  واأ فضــل  اأ كان  لربمــا  فوقيــًا، 

و العلمانيــة )وكذلــك  و االشــتراكية اأ الليبراليــة اأ

ن الجماهير التي  دعــاة القومية(، فلعلهم يــرون اأ

وسع بكـثير مقارنة بمن  سالم هي اأ تجتمع على االإ

يجتمع على دعاواهم.

مة مائت  ســالم الــذي كان الهوية الجامعة لالأ واالإ

الســنين، قــاد نهضــة حضاريــة ســادت العالــم، 

قليــات مختلفــة مــن  ديانــًا واأ وَحَكمــت شــعوبًا واأ

جنــوب فرنســا وحتــى الصيــن، تمتعــت بالحريــة 

ســالم وحكامــه  ن االإ والعدالــة تحــت ظلــه. ولــو اأ

تبــاع  ديــان كمــا كان اأ قليــات واالأ عاملــوا تلــك االأ

وروبــا مثــاًل يعاملــون غيرهــم في  المســيحية فــي اأ

قليــات مــن مناطقنا.  تلــك العصــور؛ الختفــت االأ

ســبانيا، واضطهادات  ومــا محاكــم التفتيش فــي اإ

ضافة  البروتستانت )الهوغونوت( في فرنسا، باالإ

لى اضطهاد اليهود.. عنكم ببعيد. اإ

* * *

ن  اإ يقولــون  الذيــن  المعترضيــن  بعــض  ثمــة 

ن الناس  سالم تفسيرات ومذاهب مختلفة، واإ لالإ

ليس  ســيتوهون بينها! ونحن نقــول نعم، ولكن اأ

لــكل االتجاهــات تفســيرات ومذاهــب مختلفة؟! 

الليبراليــة  المــدارس  عشــرات  هنــاك  ليســت  اأ

اليســارية  المــدارس  وعشــرات  والعلمانيــة 

المــدارس  وعشــرات  والشــيوعية،  واالشــتراكية 

القوميــة والوطنيــة؟ فلمــاذا نســتغرب علــى دين 

كـثر من مليار و800 مليون  ســالم له اأ عظيم كاالإ

كـثر مــن ١٤00 عامًا  تبــاع، ولديــه رصيد اأ مــن االأ

والحيــاة  الواقــع  مــع  الحضــاري  التفاعــل  مــن 

ن  اأ المختلفــة،  والشــعوب  والبيــائت  والظــروف 

واتجاهــات..  ومــدارس  مجتهــدون  فيــه  يكــون 

ن هناك  صــول؟ وكما اأ خــالل بالجوهر واالأ دون اإ

ولــدى  االتجاهــات  كل  لــدى  ســلبية  ممارســات 

اتباع كل الديانات، فهناك في وســط المســلمين 

ومنافقــون  دعيــاء  واأ خاطئــة  ممارســات  يضــًا  اأ

وفاســدون.. ال يحــطُّ وجودهــم مــن قــدر الديــن 

نفسه.

وروبــا  واأ مريــكا  اأ وديمقراطيــات  علمانيــات  هــل 

كعلمانيات وديمقراطيات عالمنا العربي؟! وهل 

شــيوعية االتحاد الســوفييتي "الستالينية" كانت 

بينهمــا  كان  م  اأ "الماويــة"؟!  الصيــن  كشــيوعية 

اد؟! حتــى شــيوعية لينين نفســها  مــا صنــع الحــدَّ

بي الشيوعية نفسها،  خالفت وتجاوزت شيوعية اأ

كارل ماركس!!

وهــل قوميــة عبــد الناصــر كانــت كـقوميــة حــزب 

البعــث؟! وهــل "بعثيــة" العراق فــي عهد صدام 

ســد  حســين كـ"بعثيــة" ســورية في عهد حافظ االأ

ن شــعارات التخويــن والخصــام هــي  م اأ مثــاًل؟! اأ

لــم يختلف  التــي كانــت ســائدة بيــن الطرفيــن؟ اأ

مفكــرو القوميــة العربيــة الكبار، حتــى في مجرد 

وتطبيقاتهــا  القوميــة  الهويــة  معالــم  تحديــد 

الرئيسية؟

مــر طبيعــي،  اأ والتفاســير  الــرؤى  فــي  االختــالف 

لكــن التعبيــر فــي منطقتنــا عــن الحالــة الجمعية 

لــى هويتها  مــة وتراثهــا وحضارتها، باالســتناد اإ لالأ

قدر على لم شملها وعالج مشاكلها  ودينها، هو االأ

واستنهاض طاقاتها

مر طبيعي،  ن االختــالف فــي الرؤى والتفاســير اأ اإ

لكــن التعبيــر فــي منطقتنــا عــن الحالــة الجمعية 

لــى هويتها  مــة وتراثهــا وحضارتها، باالســتناد اإ لالأ

قدر على لم شملها وعالج مشاكلها  ودينها، هو االأ

واستنهاض طاقاتها.

* * *

ال  ســالم،  االإ هــو  ســالم  االإ ّن  اأ لــى  اإ التنّبــه  يجــدر 

يديولوجيــة  ضافــات اأ و اإ دوات تجميــل، اأ يحتــاج اأ

ن هــذا يســهم فــي تســويقه، بينمــا هــو فــي  بظــن اأ

الحقيقــة يضعــف من قيمته ويحط من قدره. فال 

و  و اشــتراكي اأ حاجــة لتعريفه كديــن ديمقراطي اأ

ن يقدموه كما  ليبرالــي. وعلى الدعــاة لهذا الدين اأ

هو، متميزًا عن غيره، بما فيه من شمول وجمال 

خــر،  لالآ واســتيعاب  واعتــدال  ورحمــة  وانفتــاح 

وعــدل وحرية وانســجام مع الخالــق ومع النفس 

ومع الكون.

* * *

خــرى، فليــس كل مــن رفــع شــعار  مــن ناحيــة اأ

 ، صبــح معصومًا من الخطاأ ســالم هو الحل" اأ "االإ

ن  ن مجــرد اختيــار طريقــه الصحيــح ال يعنــي اأ الأ

مــن اختاره صار مؤهــاًل للنجاح، فثمة منافقون، 

وثمــة جهلــة، وثمــة متطلعــون لدنيــا يصيبونهــا.. 

ممــن يرفعــون هكــذا شــعارات، تمامــًا كمــا فعل 

ن  ذ ال بــّد اأ صحــاب "مســجد الضــرار" وغيرهــم. اإ اأ

دائه من خالل تحقيقه شــروط  يتــم الحكــم على اأ

"االســتخالف"، ومــن خــالل قدرتــه علــى تنزيــل 

ولويات  ســالم على فقه الواقع، وفقه االأ تعاليم االإ

لالرتقــاء  فعالــة  برامــج  وتقديــم  والنــوازل، 

النهضــوي والحضــاري. ومــن هنــا تكــون مراقبــة 

دائــه ومحاســبته، وربمــا تغييره واســتبداله بناء  اأ

و تدينه  علــى منجزاتــه، وليــس لمجــرد اّدعاءاتــه اأ

و التزامه السلوكي. الشخصي اأ

ســالم هــو الحــل"  ليــس كل مــن رفــع شــعار "االإ

ن مجــرد اختيــار  ، الأ صبــح معصومــًا مــن الخطــاأ اأ

ن مــن اختــاره صــار  طريقــه الصحيــح ال يعنــي اأ

مؤهــاًل للنجــاح، فثمــة منافقــون، وثمــة جهلــة، 

وثمــة متطلعون لدنيــا يصيبونها.. ممــن يرفعون 

هكذا شعارات

ن  ســالميون( في فهم اأ ويخطــئ البعض )ومنهم اإ

ن مشاكل الناس  سالم هو الحل" يعني اأ شعار "االإ

سُتحل بين ليلة وضحاها، وسينعمون بالرفاهية 

فــي اليــوم التالــي للحكــم. والذيــن يقدمــون هــذا 

الشــعار باعتباره برنامجًا "اقتصاديًا" مخطوئن، 

عادة  ســالمي فــي جوهــره هو اإ ن المشــروع االإ ذ اإ اإ

نســان" ليكــون مؤهــاًل لالســتخالف  صياغــة لـ"االإ

رض، وهو يفّجر فيه معاني العزة والكرامة  في االأ

بداع، ويحرره  والحريــة، كما يفجر فيه عناصر االإ

و مــن  مــن دواعــي الخــوف والقلــق علــى الــرزق اأ

ال  المــوت. وال تتحقــق ســنن النصــر والتمكيــن اإ

ن صناعــة  مســبوقة ومقرونــة بســنن االبتــالء، الأ

التحديــات واالبتــالءات  الــذي تصهــره  نســان  االإ

عادة ما تكون سابقة لجني الثمار.

حاديث كـثيــرة، كـقوله  يات واأ وفــي هذا المعنــى اآ

ا  َمنَّ ْن َيُقوُلوا اآ ْن ُيْتَرُكوا اأ ــاُس اأ َحِســَب النَّ تعالى: "اأ

َن  ُكم ِبَشــْيٍء ِمّ َوُهــْم ال ُيْفَتُنــوَن"، وقوله: "َوَلَنْبُلَونَّ

نُفــِس  ْمــَواِل َوااْلأ ــَن ااْلأ اْلَخــْوِف َواْلُجــوِع َوَنْقــٍص ِمّ

اِبِريــَن". وقــد يقتضي ذلك  ــِر الصَّ َمــَراِتۗ  َوَبِشّ َوالثَّ

عــادة تشــكيل واســتنهاض البنــى  اإ ســنوات مــن 

مكانــات  االجتماعيــة واالقتصاديــة والعلميــة واالإ

عــداء  اأ مواجهــة  يقتضــي  قــد  كمــا  البشــرية؛ 

خارجييــن يســعون لقطــع الطريــق علــى نهضــة 

و  غراقها في الفتن والحروب، اأ مة، فيحاولون اإ االأ

و يشوهون منهجها وقيادتها؛  يخنقونها بالحصار اأ

و"الطابــور  المنافقيــن  مواجهــة  يقتضــي  كمــا 

الخامس".

عوام رمــادة" في الطريق، وقد  وقــد تكــون ثمة "اأ

ممــر  ولكنــه  كّلــه والدة "عســيرة"،  ذلــك  يعنــي 

ي حالــة نهضويــة وحدويــة  جبــاري ال بــّد منــه الأ اإ

قصر  جــدى واأ قل تكلفــة واأ حقيقيــة. وتبقــى هــي اأ

والتشــرذم  الضعــف  حالــة  لمعالجــة  طريقــًا 

متنا. والتخلف التي تعيشها بيائتنا واأ

* * *

ويصيبــون،  يخطــوئن  بشــر  ســالميون"  "االإ

دائهــم.  اأ علــى  محاســبتهم  وتجــب  ويتعثــرون، 

لــف  فضــل اأ ن التعثــر فــي طريــق صحيــح اأ غيــر اأ

مــرة مــن تحقيــق بعــض النجاحــات فــي طريــق 

خاطــئ نتيجتــه الكليــة كارثيــة، مهمــا حفتــه مــن 

ــح مــن خــالل   المســلمين ُيصحَّ
ُ

مغريــات. وفشــل

عودتهــم لدينهــم، وحســن اســتخالصهم لتراثهم 

جــادة  واإ الواقــع،  فقــه  خــالل  ومــن  وتجاربهــم، 

التفاعــل الحضاري، وليــس بالتخلي عن الجوهر 

سالم" منهجًا للحياة. "االإ
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فاطمة حافظ
قرونهــا  فــي  العربيــة  الحضــارة  شــهدت 
ولى نشــاطا علميا واســعا فما من علم  االأ
ال  من العلوم المتداولة في ذلك الزمان اإ
ســالف صنفوا فيه مصنفات قد  وكان لالأ
همية العلم ومدى  و تكـثر بحسب اأ تزيد اأ
ليــه، ومــن ضمــن هــذه العلوم  الحاجــة اإ
نــه من  علــم االقتصــاد الــذي كان يظــن اأ
وضــع الحضــارة الغربيــة. وبصفــة عامة، 
علــم  فــي  المتخصــص  التصنيــف  اتخــذ 
حد  ســالمية اأ االقتصــاد فــي الحضــارة االإ

شكلين:
وهــي  االقتصــادي،  الفقــه  كـتــب  ول:  االأ
االقتصــادي  الموضــوع  تناقــش  كـتــب 
رضيــة فقهية شــرعية، ولدينا تراث  مــن اأ
افتتــح  التــي  الكـتــب  هــذه  مــن  عريــض 
التصنيــف فيهــا منــذ وقــت مبكــر للغاية 
بــي يوســف  ســالمي كاأ مؤسســي الفقــه االإ
فــي كـتابــه الخــراج والحســن الشــيباني 
فــي كـتابــه الكســب، وتنــدرج ضمن هذا 

موال. القسم كل كـتب الحسبة واالأ
صــول االقتصــاد، وهــي  والثانــي: كـتــب اأ
بمعــزل  االقتصــاد  لعلــم  تؤصــل  كـتــب 
بعــض  تناقــش  و  اأ خــرى  االأ العلــوم  عــن 
مــن  قــل  اأ وهــي  االقتصاديــة،  الظواهــر 
مثلتها: التبصرة بالتجارة  ســابقتها ومن اأ
شــارة لمحاســن التجــارة  للجاحــظ، واالإ
بي جعفر بن علي الدمشقي، وهو واحد  الأ
بعنايــة  حظيــت  التــي  المصنفــات  مــن 
بحســبانه  والمستشــرقين  الدارســين 

كـثرها نضجا واكـتماال. اأ
جعفر بن علي الدمشقي وكـتابه

هويــة جعفــر بــن علــي الدمشــقي ليســت 
ال من خالل بعض الشواهد  معروفة لنا اإ
الــذي  كـتابــه  فــي  المتضمنــة  البســيطة 
محاســن  لــى  اإ شــارة  “االإ عنــوان  يحمــل 
عراض ورديئها  التجــارة ومعرفة جيــد االأ
وغشــوش المدلســين فيهــا” والمتضمنــة 
ن االنتهــاء مــن نســخه تم في الســادس  اأ
مــن رمضان ســنة ســبعين وخمســمائة، 
نــه عــاش فــي القــرن الســادس، وقد  ي اأ اأ
عــدم  العوضــي  رفعــت  الدكـتــور  فســر 
وجــود ترجمــة لــه ضمــن كـتــب التراجم 
لى اشــتغاله  والببلوغرافيــا مرجعا ذلك اإ
حد  شــار في اأ ســواق كما اأ بالتجارة في االأ
دون  حــال  مــا  وهــو  الكـتــاب،  مواضــع 
وضعه ضمــن كـتب التراجم التي عنيت 

و المهنيين. دباء اأ و االأ هل العلم اأ ما باأ اإ

ولى عــن مطبعة  صــدر الكـتــاب للمرة االأ
وعلــى   ١٩0١ عــام  بالقاهــرة  المؤيــد 
تســتبق طبعــة  الطبعــة  وهــذه  نفقتهــا، 
 ( ريتــر  هيلمــوت  لمانــي  االأ المستشــرق 
لــه،  ١8٩٢-١٩7١( للكـتــاب وترجمتــه 
ويقــع الكـتــاب في ثالثين فصــال تتفاوت 
يجــاز والتطويل فبعضها ال  مــن حيث االإ
يتجاوز صفحة وبعضها يبلغ تسعة عشر 
عراض  عنــي به فصل )جيــد االأ صفحــة واأ

ورديئها(.
 تناول الدمشــقي في كـتابه قائمة طويلة 
تعريــف  قبيــل:  مــن  الموضوعــات  مــن 
المــال وتقســيماته، الغنى، نســبية قيمة 
الثمــن،  مــوال، الحاجــات وتعددهــا،  االأ
والطلــب،  العــرض  النقــود،  وظائــف 
نواع الملكية،  كيفية اكـتساب الثروة، واأ
ســواق  وبيــان بالبضائــع المتداولة في االأ
وكيفيــة التمييــز بيــن رديئهــا وجيدهــا، 
نواع التجار وما يلزم كل تاجر، وسائل  اأ
والمــال  تنميتــه،  وســبل  المــال  حفــظ 
والعلــم،  والمــال  خــالق،  باالأ وعالقتــه 
لى ذلك  ضاعة المــال، وما اإ والنهــي عــن اإ
مــن موضوعــات جلهــا يندرج فــي صلب 

علم االقتصاد.
تصنيفهــا  يمكــن  الموضوعــات  وهــذه 
يتعلــق  فبعضهــا  متعــددة؛  تصنيفــات 
خر يتعلق بالبضائع  بالتاجر وبعضهــا االآ
ســالمية،  كمــا تفترض دائرة المعارف االإ
الفنــي  بالتصنيــف  يتعلــق  وبعضهــا 
يقترحــه  والــذي  الكـتــاب  لموضوعــات 
موضوعــات  وضــع  الــذي  دنيــا  شــوقي 
مجموعــات:  ثــالث  ضمــن  الكـتــاب 
والمســائل  االقتصاديــة،  المســائل 
المتعلقــة  الفنيــة  والمســائل  داريــة،  االإ
موال. وبغض النظر عن هذه  بصنوف االأ
ن الكـتــاب تنــاول عــددا  التقســيمات فــاإ
حد في  من القضايا التي ربما لم يســبقه اأ
تناولها بهذا العمق والتخصص كـتعريف 
نواعــه، وســبل التعامــل معــه،  المــال واأ
نــواع التجــار والقواعــد الواجــب  وذكــر اأ

عليهم اتباعها.
المال وتقسيماته

نه اســم لكل ما  عرف الدمشــقي المال باأ
لى  يقتنى الجليل منه والحقير، وقســمه اإ

نواع. ربعة اأ اأ
المال الصامت: وهو الذهب والفضة.

علــى  والســلع  البضائــع  وهــو  العــرض: 
اختالفها.

العقار: وهو صنفان مســقف كالحوانيت 
والفنادق، ومزدرع كالبساتين والحقول.

المال الناطق: وهو الحيوان. 
مــوال كلها نافعة  ن االأ ويــرى الدمشــقي اأ
ذا دبــرت كمــا يجــب، وبعضهــا يفضــل  اإ
نواعــه المــال الصامت  فضــل اأ بعــض، واأ
وســهولة  لســرعة  والفضــة  الذهــب  ي  اأ
مكانيــة  اإ وعــدم  وتشــكيلهما،  ســبكهما 
فسادهما وتغيرهما، وقابليتهما للحمل.

مــوال كمــا يعتقــد الدمشــقي ليســت  واالأ
محمــودة،  هــي  بــل  ذاتهــا  فــي  محتقــرة 
نــه لــو كان  والغنــى يفضــل الفقــر ذلــك اأ
صــل  خبــر عــن عراقــة اأ الغنــى موروثــا الأ
خبر عن همة  ن كان مكـتســبا طــارائ الأ واإ
ي كامــل، ويبلــغ  عاليــة وعقــل وافــر وراأ
حيــن  مبلغــه  للغنــى  الدمشــقي  مــدح 
نه من  ال اأ يقــول: ولــو لم يكن فــي الغنى اإ
صفــات هللا تعالــى لكـفــى فضــال وشــرفا 
الدمشــقي  ن  فــاإ المعنــى  عظيمــا، وبهــذا 
ســالم  ن االإ يعــد صوتا من التراث يؤمن اأ
يحبذ الغنى وال ينحاز للفقر وذلك خالفا 
ســالم يقــف فــي  ن االإ للفكــرة الشــائعة اأ

صف الفقر.
اكـتساب المال وسبل حفظه

جميــع  اكـتســاب  ن  اأ الدمشــقي  يعتقــد 
تى من سبيلين هما: موال يتاأ االأ

ســبيل القصــد والطلــب: وهــو يقــع علــى 
مــا اكـتســاب عــن طريــق  اإ ثــالث صــور؛ 
كالعلــوم  العلميــة  بالصنائــع  القيــام 
و الصنائــع العمليــة كالفالحــة  الدينيــة اأ
مــا  واإ التجــارة،  ممارســة  و  اأ والحياكــة 
اكـتساب بطريق القوة والغلبة كالسرقة 
والنهب وفرض الرسوم المالية من قبل 
مــن  مركــب  اكـتســاب  مــا  واإ الســلطان، 

الســلطان  كـتجــارة  الســابقين  النوعيــن 
ن يزيــد عليــه فــي  حــد اأ حيــث ال يقــوى اأ

و يمنع تحكمه في البيع. حال الشراء اأ
وهــو  والعــرض:  المصادفــة  ســبيل 
عــن طريــق  يتحصــل  الــذي  االكـتســاب 
و العثور على كنز  رث اأ غيــر الســعي، كاالإ

و ما شابه. مخبوء اأ
لة  مســاأ المــال  اكـتســاب  علــى  ويترتــب 
خــرى هي كيفية االحتفــاظ به وتنميته،  اأ
ويبسط الدمشقي خمس قواعد في ذلك 

جمالها على الوجه التالي: يمكن اإ
كـثر مما يكـتســب؛  نســان اأ ال ينفق االإ ١.اأ
ن  ن فعــل ذلــك لــم يلبث المــال اأ نــه اإ فاإ

يفنى وال يبقى منه شيء البتة.
ال يكــون ما ينفق مســاويا لم يكســب  ٢.اأ
ي نازلة  بــل دونه ليبقى ما يكون عنده الأ

تحل به.
لى ما  ن يمــد يــده اإ نســان اأ ن يحــذر االإ ٣.اأ
ن يبعث  يعجــز عنــه وعــن القيــام بــه؛ كاأ
لــى ضيــاع يتعــذر عليــه الوصول  بمالــه اإ

ليها. اإ
ليه عامة  ال يضــع ماله فيما ال يحتاج اإ ٤.اأ
ن يشــتري كـتــب الحكمــة التي  النــاس كاأ
ال عــدد محــدود مــن طــالب  ال يتداولهــا اإ

العلم.
بيــع  فــي  ســريعا  الرجــل  يكــون  ن  5.اأ
ن عظم  تجارتــه بطيــائ عــن بيع عقــاره واإ

الربح فيه.
صنوف التجار وما يلزمهم

وممــا يميــز كـتــاب الدمشــقي عــن ســائر 
بيــن  تمييــزه  االقتصاديــة  المصنفــات 
صنــوف التجار وما يلزم كل تاجر منهم، 

وهم حسب تصنيفه:
ي تاجــر الجملــة وهــو   التاجــر الخــزان، اأ

شد  ن يشتري بضاعته في اأ الذي يحاول اأ
الظــروف مالءمة كي يبيعهــا عندما تندر 
حوج الناس  ويرتفــع ثمنها، ولذلك فهو اأ
البضائــع  حــوال  باأ المعرفــة  تقديــم  لــى  اإ
ماكنهــا وبالدهــا كــي ال تفوتــه خيــر  فــي اأ
وقــات للشــراء والبيــع، ويجــب عليــه  االأ
حوال الســلطان الذي يعيش  ن يعرف اأ اأ
م ضعيف  فــي كنفــه هل هو عادل قــوي اأ

خائر، فهذا مما يؤثر في تجارته.
التاجــر  بــه  ويعنــي  الــركاض،  التاجــر   
المتجــول، وينبغــي لــه التــزام الحيطــة، 
الــذي  البلــد  لــى  اإ خــر مســيره  تاأ ذ ربمــا  اإ
الطريــق  كخــوف  مــا  لســبب  يقصــده، 
فيضطــر لبيــع بضاعتــه فــي البلــد الــذي 
لــه  ويســتحب  ويخســر،  منــه  اشــترى 
سعار جميع  ن يســتحضر رقعة باأ كذلك اأ
البضائــع فــي البلــد الــذي يريــد العــودة 
خســر  ال  واإ المكــوس  يعــرف  ن  واأ ليــه،  اإ

ربحه.
المصــدر  ي  اأ الُمجهــز،  التاجــر  الثالــث: 
ن ينصب له وكالء  للســلع ويجب عليــه اأ
ن يرســل  اأ يريــد  الــذي  البلــد  فــي  منــاء  اأ
فضــل  ن يتعامــل مــع اأ ليــه بضاعتــه، واأ اإ
ن  الــوكاالت التجاريــة. مما ســبق يتبين اأ
بي  لى محاسن التجارة الأ شــارة اإ كـتاب االإ
حــد المصنفــات  جعفــر الدمشــقي يعــد اأ
ذا  واإ االقتصــاد،  علــم  فــي  سيســية  التاأ
تنــدرج  ال  موضوعاتــه  بعــض  كانــت 
ضمــن علــم االقتصاد الوضعــي فما ذلك 
علمــا ال  يقــدم  ن  اأ راد  اأ ن صاحبهــا  ال الأ اإ
ينفصــل عــن المبــادئ الدينيــة والقواعد 

خالقية. االأ
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ي وقت  ن الرئيس بايدن لــم يضع اأ قالــت صحيفــة "نيويــورك تايمز" اإ

كـثــر ضررا فــي عهد  فــي عكــس بعــض قــرارات السياســة الخارجيــة االأ

لى اتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية في  ترامب، وعاد اإ

ول يوم له في منصبه. لكن هناك سياسة واحدة لترامب ليس بايدن  اأ

مــره للتخلــي عنهــا: الرســوم الجمركيــة علــى البضائــع  فــي عجلــة مــن اأ

الصينية.

دارة بايدن التعريفات في  ضافت الصحيفة في تقرير لها: لم تترك اإ واأ

كـثر صرامة على الشــركات  يضا قيــودا اأ مكانهــا فحســب، بل فرضــت اأ

التــي تبيــع لشــركة هواوي، عمــالق معــدات االتصــاالت الصيني الذي 

من القومي. نه يمثل تهديدا لالأ دارة ترامب باأ وصفته اإ

لغاء الرســوم الجمركية بســرعة  ن يقوم بايدن باإ مل في اأ ي شــخص ياأ اأ

مــر بالصين،  مــل. عندمــا يتعلق االأ حــادي ســيصاب بخيبــة اأ وبشــكل اأ

ن كانت نســخة  دارة ترامب، واإ لــى حد كبير اإ دارة بايــدن تشــبه اإ ن اإ فــاإ

كـثر نضجا وحكمة وفعالية. اأ

ليه على نطاق  وكان ترامب قائدا كارثيا من نواٍح عديدة، لكن ُينظر اإ

نه قد قام بتشــخيص المشكلة مع الصين بشكل صحيح،  واســع على اأ

همية الحلفــاء، لديه  خطــاأ فــي الحــل. بايدن، الــذي يفهــم اأ ن اأ حتــى واإ

فضل بكـثير للتعامل معها بالشكل الصحيح. فرصة اأ

لى  وســتن اإ نطوني بلينكن ووزير الدفاع لويد اأ يســافر وزير الخارجية اأ

ول رحلة خارجية لهما في  سبوع، في اأ اليابان وكوريا الجنوبية هذا االأ

همية تلك التحالفات. لى اأ شارة اإ دوارهما الجديدة، لالإ اأ

الســكا فــي طريق  بلينكــن، الــذي ســيلتقي مــع القــادة الصينييــن فــي اأ

كبــر اختبــار جيوسياســي  نهــا "اأ لــى الوطــن، وصــف الصيــن باأ عودتــه اإ

للقرن الحادي والعشرين"، وهو محق في ذلك.

همية التحدي الذي تشكله  مريكيين من اأ لسنوات، قلل العديد من االأ

ن زيادة التجارة ستفيد كال االقتصادين وتحول  الصين، واثقين من اأ

ن،  كـثــر ودية وديمقراطية. لكن حتى االآ لى دولة اأ الصيــن فــي النهاية اإ

نهم  قــوى المدافعيــن عــن التجــارة مــع الصيــن يقــرون باأ ن بعــض اأ فــاإ

دخــال بكيــن في نظــام التجــارة العالمي،  فرطــوا فــي تســويق فوائــد اإ اأ

ن دولة شــيوعية ســتلعب وفقــا لقواعد  نهــم كانــوا ســاذجين لتوقع اأ واأ

السوق الحرة.

صدرت الحكومة الصينية  صبــح ذلــك واضحا في عام ٢0١5، عندما اأ اأ

خطة استراتيجية تسمى ُصنع في الصين ٢0٢5، والتي حددت كيف 

عانات الحكومية والشركات المملوكة للدولة للسيطرة  ستســتخدم االإ

علــى التقنيات الرئيســية. وبدال من تغيير النظــام االقتصادي العالمي 

للصيــن، تعمــل الصيــن على تغيير النظــام االقتصــادي العالمي، وقد 

ســاعد رد الفعــل العكســي ضــد هذا التحــول في صعود الشــعبوية في 

مريكا. اأ

وتســبب االعتراف بهذا في تغيير جذري في الطريقة التي يتحدث بها 

عمال  مريكييــن المؤثريــن عــن الصيــن. حتى رجــال االأ العديــد مــن االأ

نهم قد تكيفوا  ن اإ الذين يعارضون الرسوم الجمركية بشدة يقولون االآ

قل  ن يستمر على االأ معها واستقروا في وضع طبيعي جديد يتوقعون اأ

حتى تفي الصين بالتزاماتها بموجب ما يسمى اتفاق التجارة للمرحلة 

ولى المبرم في عام ٢0٢0. االأ

وشــغلت الرســوم الجمركيــة مقعــدا خلفيــا للنقــاش، مقابــل النقــاش 

ن تبــدو عليــه العالقــة بين  كبــر بكـثيــر حــول الشــكل الــذي يجــب اأ االأ

ن تحافظ  مريكا اأ مريكا والصين في السنوات المقبلة، وكيف يمكن الأ اأ

على تفوقها التكنولوجي والعسكري في مواجهة الصين الصاعدة.

مريكية تجاه الصين منعطفا سلبيا حادا، ويعود  واتخذت المواقف االأ

لــى جائحــة فيــروس كورونــا، فقــد علقــت بكيــن تصديــر  ذلــك جزئيــا اإ

مريكية في شنغهاي-  الكمامات -حتى تلك التي تنتجها شركة ٣M االأ

ليها.  مس الحاجــة اإ مريكيون فــي اأ فــي نفــس الوقــت الــذي كان فيــه االأ

مريكا  مريكييــن علــى ضعــف اأ يقــظ هــذا العديــد مــن المســؤولين االأ واأ

بشــكل غيــر مقبــول بعــد عقديــن مــن االعتمــاد علــى الصيــن لتزويــد 

ساسية. مجموعة واسعة من السلع والمكونات االأ

علــن بايــدن الشــهر  وبــداًل مــن رفــع الرســوم الجمركيــة علــى بكيــن، اأ

الماضي عن مراجعة تســتمر ١00 يوم لسالســل التوريد التي تتضمن 

دويــة ومكوناتهــا النشــطة والمعــادن  تقنيــات مهمــة، بمــا فــي ذلــك االأ

شــباه  رضيــة النــادرة، والتــي تســتخدم فــي الهواتــف المحمولــة واأ االأ

جهــزة الكمبيوتــر وجميع  الموصــالت التــي تســتخدم فــي الســيارات واأ

لكـترونيات. نواع االإ اأ

جنبية -خاصــة دولة ال  ن نعتمــد على دولــة اأ وقــال بايــدن: "ال ينبغــي اأ

مــداد شــعبنا خــالل  جــل حمايــة واإ و قيمنــا- مــن اأ تشــاركنا مصالحنــا اأ

حالة الطوارئ الوطنية". وشكر مجموعة من المشرعين من الحزبين 

صبحت منطقة نادرة  ن الصين اأ لى اأ تعمل على هذه القضية، مشيرا اإ

التفاق الحزبين.

ويمتــد انعــدام الثقــة فــي الصين عبــر الطيف السياســي. ويعمل زعيم 

غلبيــة فــي مجلــس الشــيوخ، تشــاك شــومر، وهــو ديمقراطــي، مــع  االأ

نديانــا، على مشــروع  الســناتور تــود يونــغ، وهــو جمهــوري مــن واليــة اإ

لى الحفاظ على  قانون يسمى قانون "الحدود الالنهائية" الذي يسعى اإ

مريكا من خالل القيام باســتثمارات كبيرة في  التفــوق التكنولوجــي الأ

لي والتصنيع المتقدم. الذكاء االصطناعي والتعلم االآ

هــذه اســتثمارات مهمــة فــي القدرات المحليــة ال يمكن تركهــا للقطاع 

مريكييــن ابتعــدوا منــذ فتــرة  ن االأ الخــاص وحــده. وعلــى الرغــم مــن اأ

ن هناك  ال اأ ي شــيء له طابع االقتصاد المخطط مركزيا، اإ طويلة عن اأ

ن التفوق التكنولوجي ال يحافظ على نفســه، خاصة  اعترافا متزايدا باأ

في مواجهة منافس مصمم على التفكير المستقبلي.

صبح المشــرعون في واشــنطن قلقين بشــكل خاص بسبب النقص  واأ

نتاج  خيــر اإ شــباه الموصالت، ما يتســبب في تاأ نــواع معينــة مــن اأ فــي اأ

شــباه الموصالت  مــدادات العالم من اأ تــي الكـثيــر مــن اإ الســيارات. وتاأ

الرئيســية المســتخدمة فــي الســيارات مــن تايــوان، التي تقــع على بعد 

١00 ميــل فقــط من البر الرئيســي للصين والتي يعتبرها المســؤولون 

الصينيون مقاطعة متمردة.

ت الطائــرات العســكرية الصينيــة باختــراق  وفــي العــام الماضــي، بــداأ

المجال الجوي التايواني يوميا بعد ما يقرب من عقدين من البقاء في 

ثار ذلك قلق  حيــان في الجانــب الصيني من مضيق تايوان. اأ غلــب االأ اأ

مريكيين الذين يدعمون حق تايوان في حكم نفسها. المسؤولين االأ

ن  شــباه موصالت، فاإ لكـترونــي تقريبــا يتطلب اأ ن كل جهــاز اإ ونظــرا الأ

رقائــق الكمبيوتــر الصغيــرة هذه هــي نفط القرن الحادي والعشــرين. 

تــي منــه هذه  ن المــكان التــي تاأ ن يتراخــوا بشــاأ مريكييــن اأ ال يمكــن لالأ

ن نعرف  ذا كان هناك ما يكـفي منها. ولكن من المطمئن اأ و اإ الرقائق اأ

شباه  كبر مســبك مســتقل الأ ن TSMC، الشــركة التايوانية التي تعد اأ اأ

ن  ريزونــا واأ ت فــي بنــاء مصنــع في واليــة اأ الموصــالت فــي العالــم، بــداأ

قانــون تفويــض الدفــاع الوطنــي الصادر فــي كانون الثانــي/ يناير يوفر 

مريكا، لكن يجب عمل المزيد. شباه الموصالت في اأ حوافز لصناعة اأ

مريكييــن محاولــة منــع الصيــن مــن  نــه يجــب علــى االأ هــذا ال يعنــي اأ

و "فصل"  شــباه الموصــالت التــي تحتاجهــا لتزدهــر، اأ الحصــول علــى اأ

مريكــي عــن االقتصــاد الصينــي، كمــا اقتــرح ترامب ذات  االقتصــاد االأ

مرة بشــكل خطير. ســيكون ذلك مكلفا للغاية وسيجعل من المرجح 

لى مواجهة. مر بالبلدين اإ ن ينتهي االأ اأ

تفكيــرا  كـثــر  اأ يكونــوا  ن  اأ لــى  اإ الحاجــة  دركــوا  اأ مريكييــن  االأ لكــن 

ن التخطيــط لمســتقبلهم االقتصــادي. هــذا شــيء  واســتراتيجية بشــاأ

والتكنولوجــي  العســكري  التفــوق  علــى  الحفــاظ  يتطلــب  ذ  اإ جيــد، 

اســتثمارات فــي البحــث والتعليــم والبنيــة التحتيــة التــي لــن يرغــب 

مريكيين في القيام بها لوال ذلك. العديد من االأ

ن  عظمها اأ من بين جميع التهديدات التي تشــكلها الصين، قد يكون اأ

مريكية،  تكــون مثــاال لبقيــة العالــم على بديــل ناجــح للديمقراطيــة االأ

العنصريــة  واالضطرابــات  االقتصاديــة  المســاواة  عــدم  شــابها  التــي 

مريكيين  نه يجب على االأ والتمرد. ولمواجهة الصين بشكل فعال، فاإ

ن الديمقراطية ال  نفســهم- بــاأ ترتيــب بيتهم الداخلي وتذكير العالم -واأ

ن تخدم الناس العاديين. مكانها اأ يزال باإ
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توفــي، يــوم الجمعــة، ١٩ مــارس ٢0٢١ الموافــق لـ6 شــعبان ١٤٤٢، رئيس 

رابطة العلماء الســوريين العالمة البارز الشــيخ محمد الصابوني حيث يقيم 

مؤخــرا، بواليــة “يالوفــا” التركيــة عــن عمــر تجــاوز الـــ ٩0 عامــا. ويعد الشــيخ 

هل الســنة والجماعــة في العصــر الحديث، ومن  بــرز علمــاء اأ الصابونــي مــن اأ

شــهر المفّســرين  برز العلماء واأ حد اأ ن، واأ المتخصصيــن فــي علم تفســير القراآ

ن. وهو مؤلــف كـتاب “صفوة  والمصّنفيــن فــي علم التفســير والحديث والقراآ

التفاسير”.

ســالمية  ن الكريم ليكون شــخصية العام االإ اختارته جائزة دبي الدولية للقراآ

ســالمي من خــالل العديد  لعــام ٢007، وذلــك لجهــوده فــي خدمة الدين االإ

ن. من الكـتب في المؤلفات وخاصة تفسير القراآ

ته مولده ونشاأ

ولــد الشــيخ محمد علــي الصابوني فــي١ يناير ١٩٣0 بمدينة حلب الســورية، 

وال على يد والده  ولى”، وتعلــم اأ فــي زمــن االنتداب و”الجمهورية الســورية االأ

حد كبــار علماء حلب، ودرس علــوم اللغة والدين  الشــيخ جميــل الصابونــي اأ

دلبي ومحمد راغب الطباخ. على يد شيوخ المدينة مثل محمد سعيد االإ

التحــق بثانويــة حلــب الشــرعية )الخســروية(، حيــث درس علــوم التفســير 

والحديــث والفقــه والعلــوم الطبيعيــة ليتخــرج منهــا عــام ١٩٤٩، وابتعثتــه 

زهر الشــريف علــى نفقتها، حيث نال  وقــاف الســورية ليدرس في االأ وزارة االأ

شــهادة كلية الشــريعة عام ١٩5٢ وحصل على درجة التخصص “العالمية” 

في القضاء الشرعي عام ١٩5٤.

حياته ونشاطه العلمي

لى ســوريا  زهــر، عــاد الشــيخ محمــد الصابونــي اإ نهــى دراســته فــي االأ ن اأ بعــد اأ

ســالمية فــي ثانويات حلب، وبقــي في مهنة  ســتاذًا لمــادة الثقافــة االإ ليعمــل اأ

لى المملكة العربية الســعودية  التدريس حتى عام ١٩6٢. بعد ذلك انتدب اإ

ســتاذًا ُمعــارًا مــن ِقبــل وزارة التربيــة والتعليم الســورية وذلك  لكــي يعمــل اأ

ســالمية، وكليــة التربيــة بالجامعة  للتدريــس بكليــة الشــريعة والدراســات االإ

بمكــة المكرمــة، فقام بالتدريــس فيها لمدة اقتربت من الثالثين عاًما. قامت 

م القــرى بتعيينــه باحثــًا علميــًا فــي مركــز البحــث العلمــي  بعدهــا جامعــة اأ

ســالمي  ســالمي. قام بعد ذلك بالعمل في رابطة العالم االإ حياء التراث االإ واإ

ن والســنة، ومكــث فيها عدة  عجــاز العلمــي فــي القــراآ كمستشــار فــي هيئــة االإ

سنوات.

للشــيخ محمــد الصابونــي نشــاط علمــي واســع، فقــد كان لــه درس يومــي فــي 

فتاء في المواســم، كما كان له  المســجد الحــرام بمكــة المكرمة يقعد فيــه لالإ

حد مساجد مدينة جدة امتد لفترة ما يقارب  سبوعي في التفسير في اأ درس اأ

ن الكريم،  كـثر مــن ثلثي القــراآ الثمانــي ســنوات فّســر خاللهــا لطــالب العلــم اأ

كـثر من ستمائة  شــرطة كاسيت، كما قام الشيخ بتصوير اأ وهي مســجلة على اأ

ن الكريم كاماًل ليعرض في التلفاز، وقد استغرق  حلقة لبرنامج تفسير القراآ

تمه نهاية عام ١٤١٩ هـ. هذا العمل زهاء السنتين، وقد اأ

57 كـتابا و600 حلقة تلفزيونية في التفسير

تولــى الراحــل الشــيخ محمــد الصابونــي رائســة رابطــة العلمــاء الســوريين، 

برزها “صفوة التفاســير” الذي صدر قبل ٤0  وبلــغ عــدد مؤلفاته 57 كـتابــا، اأ

ســلوب  يات وداللتها باأ ئمة التفســير ومعانــي االآ قــوال اأ عامــا، وضــم خالصــة اأ

لى “مختصر تفســير ابن كـثير”، و”مختصر تفســير الطبري”،  ضافة اإ ميّســر، اإ

حكام”،  يــات االأ ن”، و”روائــع البيــان فــي تفســير اآ و”التبيــان فــي علــوم القــراآ

ن”. و”قبس من نور القراآ

ذ  كمــا حظيــت شاشــات التلفــاز بفــرص وفيــرة مــن علــم الشــيخ الصابونــي، اإ

ن الكريــم  كـثــر مــن 600 حلقــة تلفزيونيــة فــي تفســير القــراآ ســجل الراحــل اأ

كامــاًل، ليعــرض فــي القنــوات الســعودية، وقــد اســتغرق هــذا العمــل زهــاء 

ليف. خر حياته انتقل للعيش في تركيا متفرغًا للعبادة والتاأ سنتين، وفي اآ

ّلــَف الشــيخ الصابونــي عــددًا مــن الكـتــب فــي عــدٍد مــن العلــوم الشــرعية  اأ

مثــل  جنبيــة  االأ اللغــات  مــن  عــدد  لــى  اإ مؤلفاتــه  ترجمــت  وقــد  والعربيــة، 

نجليزية والفرنسية والتركية، من بين هذه الكـتب ما يلي: االإ

ُتبه. شهر كـُ •صفوة التفاسير، وهو اأ

•مختصر تفسير ابن كـثير

•التفسير الواضح الميسر

•فقه العبادات في ضوء الكـتاب والسنة

•فقه المعامالت في ضوء الكـتاب والسنة

سالمية. •المواريث في الشريعة االإ

•من كنوز الّسّنة.

حكام. يات االأ •روائع البيان في تفسير اآ

ن الكريم. •قبس من نور القراآ

ل.
ّ

لهي المنز •السنة النبوية قسم من الوحي االإ

•موسوعة الفقه الشرعي الميسر )سلسلة التفقه في الدين(.

سالمي المبكر سعادة وحصانة. •الزواج االإ

•الهدي النبوي الصحيح في صالة التراويح.

ن. يجاز البيان في سور القراآ •اإ

•موقف الشريعة الغّراء من نكاح المتعة.

ن. ثبتها القراآ رض ودورانها حقيقة علمية اأ •حركة االأ

ن. •التبيان في علوم القراآ

هل السنة في ميزان الشرع. •عقيدة اأ

نبياء. •النبوة واالأ

•رسالة الصالة.

•المقتطف من عيون الشعر.

•كشف االفتراءات في رسالة التنبيهات حول صفوة التفاسير.

•درة التفاسير )على هامش المصحف(.

خطر الجرائم الدينية واالجتماعية. •جريمة الربا اأ

باطيل حول تعدد زوجات الرسول. •شبهات واأ

•رسالة في حكم التصوير.

•صفوة التفاسير

شــهر كـتب العالمة الشيخ محمد الصابوني،  يعتبر كـتاب “صفوة التفاســير” اأ

نية، وبيان معانيها ودالالتها، وما يؤخذ منها،  يات القراآ وهو كـتاب تفســير لالآ

وثق  خوذ بها من اأ ن الكريم الماأ هم المصادر لتفسير القراآ اعتمد مؤلفه على اأ

خرين. قوال المتاأ يضا اأ ئمة المتقدمين، ويذكر اأ كـتب التفسير لالأ

سلوب ميسر  ئمة التفسير، باأ قوال اأ ويتضمن كـتاب صفوة التفاسير خالصة اأ

يســهل فهمه على المتعلم والقارئ، وعبارات واضحة ومفيدة، يهتم بتفســير 

يــات مــن الــدالالت  ســاليب البالغيــة، ومــا تضمنتــه االآ المعانــي اللغويــة، واالأ

حكام. واالأ

جمالــي، بيــن  ســاليب التفســير علــى بيــان المعنــى االإ وقــد تــم االعتمــاد فــي اأ

وجــه المناســبة بيــن  يــدي الســورة، وتوضيــح المقاصــد التــي تســتفاد منهــا. اأ

يــات التي تليهــا. التحليل اللفظي لمفــردات اللغة وبيان  يــات الســابقة واالآ االآ

يات.  االشتقاقات اللغوية والشواهد من اللغة العربية. ذكر سبب النزول لالآ

نيــة ومــا  يــات القراآ ســاليب البالغيــة فــي االآ نيــة. بيــان االأ يــات القراآ تفســير االآ

تضمنتــه مــن الكنايــات المجــاز واالســتعارات، وتوضيحهــا بطريقــة يســهل 

وجه البالغية. فهمها، ويذكر ما يوجد من االأ
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سرة  حيانا تعصف باالأ  كـثير من المشكالت التي اأ

و  حسان اأ قرار االإ و عدم اإ كلها هو نكرار الجميل اأ

نكرانــه،   فاالعتــراف بالفضــل خلــق رفيــع وهــو 

نبياء هللا -صلوات هللا عليهم-، كما  خلًقــا الزًمــا الأ

براهيم عليه الســالم-،  قــال هللا عــز وجــل- عــن اإ

ــًة َقاِنًتا  مَّ أ
ْبَراِهيــَم َكاَن ا  اإ

نَّ ل عمــران اإ فــي ســورة اآ

ْنُعِمِه  ِكيَن َشــاِكًرا اِلأ ِ َحِنيًفا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشــرِ ِلَّ

َلى ِصَراٍط ُمْســَتِقيٍم. وحذر النبي  اْجَتَبــاُه َوَهــَداُه اإ

ة التي ال  صلــي هللا عليــه وســلم مــن عقوبــة المــراأ

تشــكر زوجهــا وال ُتشــِعره بفضِلــه، علــى معروفه 

َلــى  ُ اإ لقولــه صلــى هللا عليــه وســلم: "اَل َيْنُظــُر للاَّ

ٍة اَل َتْشــَكُر ِلَزْوِجَهــا، َوِهــَي اَل َتْســَتْغِني َعْنُه"،  اْمــَراأ

خر  "ال يشكُر هللَا مْن ال يشكُر الناَس"،  وحديث اآ

اَس َلْم يْشُكِر هللا". وفي روايٍة: "َمْن لْم يْشُكِر النَّ

ن َيُمــنَّ فيمــا ُيعطيــِه  ن الــزوج عــن اأ نهــى القــراآ

زوجَتــه كَمــا مَر معنا عنــَد قوِله تعالى: } َوال َتْمُنْن 

ْن  ِثُر{ ]المدثــر:6[، وكذلــَك علــى الرجــِل اأ َتْســَتكـْ

 يستغِني 
ُ

حســنْت، فال الرجل ذا اأ يشــكَر زوجَته اإ

ُة تســتغني عِن الرجِل }ُهنَّ  ِة، وال المراأ عِن المراأ

{ البقرة:١87 ْنُتْم ِلَباٌس َلُهنَّ ِلَباٌس َلُكْم َواأ

والمستشــاريين  ســرين  االأ خبــراء  وبحســب 

ن ترفع شــعار" الشــكُر  ســر بــاأ التربويــن دعــوا االأ

هــٍل وولــٍد، ثــمَّ لمــْن  خريــَن مــْن اأ بيننــا وبيــَن االآ

ن من لم يشــكر  حســاٍن كان فاإ  اإ
يَّ لينا اأ حســَن اإ اأ

النــاس لــم يشــكر هللا عز وجــل، والعاقبــة: }َلِئْن 

خــرى:  ُكــْم{، ونعــوذ بــاهلل مــن االأ ِزيَدنَّ َشــَكْرُتْم اَلأ

براهيــم:7[.  نَّ َعَذاِبــي َلَشــِديٌد{ ]اإ َفْرُتــْم اإ }َوَلِئــْن كـَ

منهمــا  كل  يقــوم  ن  اأ ضــرورة  علــى  كــدوا  اأ كمــا 

ن لم يكن واجًبا  بواجبــه، بل يصنع المعروف واإ

َخــِر، بــل  ال ينتظــُر الثنــاَء مــَن االآ عليــه ثــم عليــه اأ

ليكــن شــعاره: }ال ُنِريــُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشــُكورًا{ 

نســان:٩[، وهذا فيمــا نبذله ونصنعه ليكـتب  ]االإ

جر موفوًرا. لنا االأ

نواع الشكر اأ

النبويــة  الســنة  فــي  وفيــر  نصيــب  للشــكر  كان 

ــِذي ِعنــَدُه  ذ قــال هللا تعالــي : َقــاَل الَّ ن، اإ والقــراآ

َلْيَك  ن َيْرَتدَّ اإ ِتيَك ِبِه َقْبــَل اأ َنا اآ َتاِب اأ ــَن اْلكـِ ِعْلــٌم ِمّ

ا ِعنَدُه َقاَل َهَذا ِمن َفْضِل  ُه ُمْسَتِقرًّ ا َراآ َطْرُفَك َفَلمَّ

َمــا  نَّ ُفــُر َوَمــن َشــَكَر َفاإ كـْ ْم اأ ْشــُكُر اأ اأ ــي ِلَيْبُلَوِنــي اأ َرِبّ

ــي َغِنــيٌّ َكِريٌم"،  نَّ َرِبّ َفــَر َفــاإ َيْشــُكُر ِلَنْفِســِه َوَمــن كـَ

ُجوَرُهــْم َوَيِزيَدُهــْم 
أ
َيُهــْم ا وفــي ســورة فاطــر،  ِلُيَوِفّ

ــُه َغُفــوٌر َشــُكوٌر، وقــال تعالــي فــي  نَّ ِمــْن َفْضِلــِه اإ

ْيِديِهْم َوِمْن  ن َبْيِن اأ ُهم ِمّ ِتَينَّ عراف : ُثمَّ الآ سورة االأ

ِئِلِهْم َواَل َتِجــُد  ْيَماِنِهــْم َوَعــن َشــَماآ َخْلِفِهــْم َوَعــْن اأ

َثَرُهْم َشاِكِريَن كـْ اأ

ث  وفي الســنة قال صلى هللا عليه وســلم: )التحدُّ

بنعمــة هللا شــكر، وتركهــا كـفــر، ومــن ال يشــكر 

القليــل ال يشــكر الكـثيــر، ومــن ال يشــكر النــاس 

ن  )اإ  : قــال رســول هللا  البيهقــي.  يشــكر هللا(  ال 

ْكَلــة فيحمده  كل االأ ن يــاأ هللا ليرضــى عــن العبــد اأ

ــربة فيحمده عليها( مســلم  و يشــرب الشَّ عليهــا، اأ

حمد. والترمذي واأ

ثــر  اأ يــرى  ن  اأ يحــب  ن هللا  )اإ  : رســول هللا  قــال 

بوداود والترمذي. نعمته على عبده( اأ

قــال هللا  العبــد،  ولــد  مــات  ذا  )اإ  : النبــي  يقــول 

لمالئكـتــه: قبضتــم ولد عبــدي؟! فيقولون: نعم. 

فيقــول: قبضتــم ثمــرة فــؤاده؟! فيقولــون: نعــم. 

فيقولــون: حمــدك  عبــدي؟  قــال  مــاذا  فيقــول: 

فــي  بيًتــا  ابنــوا لعبــدي  واســترجع. فيقــول هللا: 

حمــد.  وه بيــت الحمــد( الترمــذي واأ الجنــة، وســمُّ

ذا مــا  ن نســجد هلل ســجدة شــكر اإ وعلمنــا النبــي اأ

ذا عافانا هللا من البالء. و اإ ، اأ
حدث لنا شيء يُسرُّ

وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز عــن الشــكر: تذكروا 

نَّ ذكرهــا شــكٌر. والرضــا بقضــاء هللا  النعــم؛ فــاإ

شكر.

ومن الشكر

شــكر هللا: فثبــت  علــى النبي ســجدة الشــكر هلل، 

ن  جاز بعــض العلماء اأ وفعــل جمــع الصحابة، واأ

ن المقصود من  تــي مــكان الســجود بالصالة فــاإ ياأ

السجود يحصل بها.

ليهمــا، يقــول تعالى  حســان اإ شــكر الوالديــن واالإ

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه  ْيَنا ااْلإ في: سورة لقمان َوَوصَّ

ِن اْشــُكْر  ــُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن اأ مُّ
أ
ا

َليَّ اْلَمِصيُر . فالمسلم يقدم شكره  ِلي َوِلَواِلَدْيَك اإ

ليهما،  حســان اإ لوالديــه بطاعتهمــا، وبرهمــا، واالإ

غضابهما. والحرص على مرضاتهما، وعدم اإ

ر المعــروف، ويعــرف  شــكر النــاس: المســلم يقــِدّ

للناس حقوقهم، فيشكرهم على ما قدموا له من 

خيــر. قــال : )ال يْشــُكُر هللَا مــن ال يْشــُكُر النــاَس( 

ن  بــو داود والترمــذي[. وقــال رســول هللا : )اإ ]اأ

شــكرهم للنــاس(  شــكر النــاس هلل -عــز وجــل- اأ اأ

حمد] ]اأ

ن تقدم له الشــكر  حق الناس باأ شــكر المعلــم: واأ

ُمــك؛ لمــا له عليــك من فضل، قال الشــاعر:  ُمَعِلّ

ن يكون  قــم للمعلم وّفــه التبجيال    كاد المعلم اأ

رسوال

ثار عدم الشكر اآ

ُرون المعروف،  الجاحــدون هــم فقط مــن ال يَقــِدّ

وال  نعمــه،  علــى  -ســبحانه-  هللا  يشــكرون  وال 

المعــروف،  ينكــرون  الذيــن  النــاس،  يشــكرون 

ن الكريم،في ســورة النمل فقال  وقد ذمهم القراآ

ِتيَك  َنا اآ َتاِب اأ َن اْلكـِ ِذي ِعنَدُه ِعْلٌم ِمّ تعالى : َقاَل الَّ

ا  ُه ُمْســَتِقرًّ ا َراآ َلْيــَك َطْرُفــَك َفَلمَّ ن َيْرَتــدَّ اإ ِبــِه َقْبــَل اأ

ْم  ْشــُكُر اأ اأ ي ِلَيْبُلَوِني اأ ِعنــَدُه َقاَل َهــَذا ِمن َفْضِل َرِبّ

نَّ  َفَر َفاإ َما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه َوَمن كـَ نَّ ُفُر َوَمن َشَكَر َفاإ كـْ اأ

ي َغِنيٌّ َكِريٌم . َرِبّ

مــام على - رضــي هللا عنه-: كـفــر النعمة  وقــال االإ

ُكْم  َن َربُّ ذَّ ْذ َتاأ براهيم َواإ لؤم. وقال تعالى: ســورة اإ

نَّ َعَذاِبــي  َفْرُتــْم اإ ُكــْم َوَلِئــْن كـَ ِزيَدنَّ َلِئــْن َشــَكْرُتْم اَلأ

َلَشــِديٌد. فقــد جعــل هللا الجنــة جــزاًء للشــاكرين 

للجاحديــن  عقاًبــا  النــار  وجعــل  الحامديــن، 

المنكرين.

الشكر وتأثيره على استقرار األسرة
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الدين ممنوع

الحــاج عــالء )65  مــع  ولــى  كانــت وقفتنــا االأ

عامــًا( صاحــب محــل للمــواد الغذائيــة الــذي 

مــر،  قــال: "ان التعامــل بالديــن هــو تســهيل اأ

وانــه ال يقتصــر على فئــة معينة فــي المجتمع، 

فراد قد وصل  فتجد اســرة مكونة من خمسة اأ

لــف  اأ كـثــر مــن )500(  اأ لــى  اإ دينهــا المتراكــم 

بدا فهم يســدون  دينــار، وال ينتهــي هذا الرقم اأ

ويســحبون،  يعــودون  ثــم  الديــن  مــن  جــزءا 

دائرة مغلقة تجعلهم ال يســتغنون عن البقال 

والدفتــر، وتؤمن لصاحب البقالة االســتمرار، 

فــال تشــكل المحــال التجاريــة تهديــدا  لعملــه 

البسيط".

ضــاف الحــاج " قمــت برفــع شــعار "ممنوع  واأ

نــاس قصــروا فــي دفع  الديــن" لفتــرة مؤقتــة الأ

الديــون، وعنــد اســترجاع ديوني منهــم، ازيل 

فليــس  معهــم،  بالديــن  تعامــل  اأ وال  الشــعار 

هناك ما يثبت حقي سوى الثقة". 

شعارات

الشــاب وليــد حســن )٢5عامــًا( صاحب محل 

للمواد الغذائية قال: "دائما تكون الشعارات 

داعــي يزعــل. . اعوفــه  داينــه يفــرح. . اأ هــي:" اأ

ينــام"، "ال ديــن وال بعدين وال هســه اجيك"، 

"الديــن ممنــوع والعتب مرفــوع والرزق على 

بالديــن"،  وغــدا  بالنقــد  البيــع  "اليــوم  هللا"، 

شعارات كـثيرة بعضها طريف وبعضها كشف 

لــف الديــن فلــم يعد  ســتار المــرء، بعضهــم اأ الأ

ن الغالبية  مــام دائنــه، رغــم اأ يشــعر بالحــرج اأ

نفســهم بالهموم،  ثقلــت تلــك الديــون اأ منهــم اأ

الحلــول  مــن  تنتهــي  ال  دوامــة  فــي  ودخلــوا 

المؤقتــة، فكلمــا خرجــوا من حفــرة، جرفتهم 

الرحــى  فكــي  بيــن  قابعيــن  ليظلــوا  خــرى  اأ

يامهــم  صبحــت اأ تطحنهــم بــال رحمــة، حتــى اأ

كالدقيق تذروه الرياح". 

الدفتر البغيض

ن  امــا المواطن حيدر علــي )٣0عامًا( فقال: "اإ

صبح من الثقافــات الرائجة في  دفتــر الديون اأ

ســاليبه ال تعــد  نواعــه وطرقــه واأ مجتمعنــا، فاأ

وال تحصــى، ولــم يقتصــر وجــود دفتــر الديــن 

لى عادة  علــى حاجة النــاس له، ولكن تعــدى اإ

يمارســها اغلب الناس لشــراء ما ال حاجة بهم 

وســائل  مــن  وســيلة  اتخــذه  وبعضهــم  ليــه،  اإ

صحاب  االحتيال واالســتغالل، ولعل حاجة اأ

بعــض  ُيبقــي  مــا  هــي  الديــن  لدفتــر  المحــال 

ن على  لى االآ البقاالت الصغيرة عنصرا حيويا اإ

الرغــم من طغيان المحــال التجارية الضخمة 

وبضاعتها وعروضها المميزة". 

كــدت مــروة علــي )٣٩عامًا(  خــر اأ مــن جانــب اآ

يتجــاوز  ال  راتبــي  "ان  حكوميــة  موظفــة 

ني موظفــة بعقد مؤقت،  لــف دينــار الأ )٤50( اأ

وحاجاتي ومتطلباتي كـثيرة، فاضطر للتعامل 

صحــاب المحــال )العــرف( فادفــع نصف  مــع اأ

باالتفــاق  خــر  االآ والنصــف  مشــترياتي،  قيمــة 

مــع صاحــب المحل على الشــهر المقبــل، وانا 

وزع الراتــب بين اكبر قــدر ممكن من  بذلــك اأ

الحاجــات والمقتنيــات المنزليــة، فراتبــي كما 

سعار".  ترى ضئيل جدا بالنسبة لغالء االأ

نظام المقايضة

محــل  صاحــب  )٣7عامــًا(،  ســعد  بــو  اأ مــا  اأ  

مــن  زبائنــه  احــد  : "ان  فيقــول  للخضــراوات 

جل يعمل مضمدًا  الذيــن يتعاملون بالدفع االآ

ويســدد ديونــه مقابــل العــالج الــذي يعطيــه 

ال بالمقايضــة، اذ يســدد ديونــه  لــه، وال يدفــع اإ

ولكــن  العــالج،  عطائــه  اإ مقابــل  المتراكمــة 

كـثــر الشــراء يكــون بالدين". ويســتدرك "انه  اأ

بالديــن وان ضمانتــه  التجــار  مــع  يتعامــل  ال 

ضــاف " ان المقايضة  الوحيــدة هــي الثقــة". واأ

شــياء ال تخطــر علــى بــال احــد ومــن  شــملت اأ

لى مــن يعرفون من  ذلــك لجوء بعض االســر اإ

جرة )تكسي عرف(. صحاب سيارات االأ اأ

صفر المعدن االأ

لقيمــة  المتزايــد  االرتفــاع  مــن  الرغــم  علــى   

ن بعض  ال اأ الذهــب بصــورة يومية ومتتاليــة، اإ

الصاغــة يتعاملــون بالديــن، اذ قــال )طــارق 

حــد الصاغــة ان "تعاملنا بالدين شــيء  زيــاد( اأ

وارد لكنــه يرفض تســميته بدفتــر الديون، بل 

نه "ال يتعامل  يعتبره دفتر متبقيات"، ويبين اأ

يقــوم بســداد  ذ  اإ الغــرام،  بالديــن علــى ســعر 

الخــاص،  مالــه  مــن  الديــن  متبقيــات  اغلــب 

ن تحدث  وبذلك يتالفى الخســائر التي يمكن اأ

نتيجة ارتفاع وانخفاض ســعر الغرام من يوم 

االســتالم الى يوم الدفع، ونحن نعمل بشكل 

مــدور )سلســلة ديــون("، مؤكــدا "علــى الرغــم 

معهــم  تعامــل  اأ الذيــن  مــن   )%  ٩0( ن  اأ مــن 

ال انني لم اســلم من  بالدين هم من معارفي، اإ

النصــب واالحتيــال وعــدم تســديد المتبقيات 

من الديون".  

خر بين عمار الموسوي )صيدلي(  وفي سياق اآ

عطــاء الــدواء مقابــل تســديد  نــه" يتعامــل باإ اأ

الديــن بفتــرة وجيزة وســبب لجوئــه لذلك هو 

نســاني، فبعض المرضى ال يمكنهم  العامل االإ

تســديد ثمــن وصفة تحتوي على خمســة عشــر 

حيانــا )١00(  نوعــًا مــن العــالج قــد تكلــف اأ

لى القبــول بنصف ثمن  لــف دينــار، فاضطــر اإ اأ

ديــون"،  شــكل  علــى  والباقــي  نقــدا  القائمــة 

ناسًا ال يوفون ديونهم حتى  مضيفا ان" هناك اأ

وان كانت بســيطة، وفي هــذا حالنا ال يختلف 

صحــاب المحال الباقية، الثقة هي  كـثيــرا عن اأ

اســاس تعاملنــا، وال نقول غيــر ان جزاءنا عند 

هللا كبير، ولهم رب سيحاسبهم". 

القرض مشروع

جامــع  خطيــب  احمــد  المنعــم  عبــد  الشــيخ 

الديــن عمــل مشــروع  وضــح ان "  اأ العســاف 

خالل بشرط  ذا تم االإ ال يختلط بالربا، فاإ على اأ

صبح محرمًا هنا، كما يحرم على  معين بالبيع اأ

ذا كان  ن يطالــب المدين في عســره اإ الدائــن اأ

ن يبيع بيته لتســديد  معســورًا، ومحــرم عليــه اأ

مشــروعة  حالــة  فالقــرض  عليــه،  المديونيــة 

نقاذ المعســور، لكن هناك شــروطًا  نســانية الإ اإ

ال يكــون هنــاك ابتــزاز عليــه، اذ يؤكــد  منهــا اأ

الديــن  لة  مســاأ )ملسو هيلع هللا ىلص(  محمــد  الكريــم  رســولنا 

ِ )ملسو هيلع هللا ىلص(:"   للاَّ
ُ

هميتــه فــي حديثه، َقــاَل َرُســول واأ

ِبَثَماِنَيــَة   
ُ

اْلَقــْرض ــِة:  اْلَجنَّ َبــاِب  َعَلــى  ُتــوٌب  َمكـْ

ْمَثاِلَها". َدَقُة ِبَعْشِر اأ َعَشَر، َوالصَّ
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15مــالعب الخميس

نتائج متميزة لمنتخبنا الوطني بالقوة البدنية
دار السالم/ بغداد

حقــق العبــو منتخبنــا الوطنــي نتائــج ايجابيــة فــي منافســات بطولــة العرب 

بالقــوة البدنيــة الكالســيك التي تتواصل منافســاتها فــي العاصمة المصرية 

القاهــرة بمشــاركة واســعة مــن ابطال اســيا وافريقيــا باللعبة. وقــال رئيس 

لجنــة القــوة البدنيــة العراقيــة كالســيك ورئيــس الوفد ربيع محمــد علي في 

اتصــال هاتفــي مــن القاهــرة: ان اليــوم االول شــهد فــوز العبنــا حســين عبد 

الكاظــم بنحاســية وزن 67 كغــم، وكذلــك حصــل زميلــه ماجــد حيــدر على 

نحاســية وزن 67 كغــم، بينمــا تــوج بذهبية وزن 8٢ بفئة الماســتر الالعب 

حافظ مجيد وتمكن ايضا من المشــاركة بفعالية المتقدمين والفوز بفضية 

8٢ كغم.

ذ احرز زيدون  لــق ابطالنــا، اإ ن نتائــج اليــوم الثاني شــهدت تاأ واضــاف علــي اأ

اياد بنيان الذهبية لوزن ١00 كغم وعبد الكريم عبد الكاظم نحاسية وزن 

١١0 كغــم، وضمــن فعاليــات الشــباب فــاز محمــد عمــاد بفضيــة وزن ١00 

كغــم، وحصــل محمــد صباح علــى نحاســية ١00 كغم للناشــئين، مبينا ان 

المنافســات مســتمرة ونتوقــع زيــادة الغلة من االوســمة الســيما اننا نمتلك 

مجموعــة متميــزة مــن الالعبين الذيــن لديهم خبرة وتجــارب مع البطوالت 

نــه برغــم المعوقــات التــي واجهــت التدريبــات خالل  العربيــة. واشــار الــى اأ

الفتــرة الماضيــة من توقف االنشــطة الرياضية وصعوبــة الوصول الى مركز 

التدريــب بســبب حظــر التجوال لكننــا واصلنا اقامة عدد مــن التمارين في 

المنزل من اجل الحفاظ على االرقام المثالية في الرفعات، مؤكدا ان هدفنا 

المقبــل هــو االعداد للبطوالت االســيوية والعالمية، فتكون هذه المشــاركة 

هــي محطــة اعــداد الســيما لالعبيــن الشــباب، منوها بانــه لدينــا العديد من 

االســتحقاقات المحلية التي تخص فائت الناشــئين والشــباب والمتقدمين، 

جلت بسبب انتشار مرض كورونا، ونحن نتابع تدريبات الالعبين  ولكنها تاأ

بشــكل يومــي، الفتــا الــى ان اللعبــة تشــهد انتشــارا وتوجــد حاليــا مجموعــة 

متميزة من المواهب يتوقع لها الوصول الى االسيوية والعالمية.

أسوأ تصنيف عالمي لسلة 
العراق في فعالية 3× 3

دار السالم/ بغداد

ســوا تصنيف دولــي بكرة  حصــل العــراق علــى اأ

السلة في فعالية ٣× ٣، بعدما جاء في الترتيب 

الـــ ١٤٢ عالميــا بحســب اخــر تصنيــف لالتحــاد 

الدولي للعبة. 

بالمركــز  الرجــال  فئــة  فــي  وقــد حــل منتخبنــا 

١68 عالميا و ٣5 اسيويا، وفي الفائت العمرية 

للشــباب تحــت ٢٣ عامــا جــاء العــراق بالمركــز 

١٣٩ عالميــا و ٣٢ اســيويا، وفــي فئة الناشــئين 

تحــت ١8 عامــا حصلنــا علــى المركــز ٩٤ عالميا 

و٢5 اسيويا .

وحــل العــراق فــي فئــة الســيدات بالمركز ١٢8 

نســاء  عامــا   ٢٣ وتحــت  اســيويا،  و٣٢  عالميــا 

حصلنا على الترتيب ١٣١ عالميا و٣٣ اســيويا، 

حصــل  عامــا   ١8 تحــت  الناشــائت  فئــة  وفــي 

العــراق علــى المركــز 86 عالميــا و٢٢ اســيويا . 

يذكــر ان منتخبنــا الوطنــي بكــرة الســلة تراجــع 

عدة مراكز في اخر تصنيف عالمي ، بعد تراجع 

مســتواه وخروجــه مــن تصفيــات اســيا محمــال 

بست خسارات .

نهائي دوري الطائرة ينطلق في نيسان المقبل
دار السالم/ بغداد

مــن  الثامــن  الطائــرة  كــرة  اتحــاد  حــدد 

نيســان المقبــل موعدا النطــالق التجمع 

العــراق  انديــة  لنهائيــات دوري  االخيــر 

للدرجة الممتازة بمشــاركة خمسة اندية 

. وذكــر االتحــاد على صفحتــه في الفيس 

بــوك موعــد ومــكان انطــالق منافســات 

التجمــع االخيــر الــذي ســتحتضنه قاعــة 

الشــعب المغلقــة فــي العاصمــة بغــداد 

نيســان   ١٢  –  8 مــن  الفتــرة  خــالل 

المقبل . 

ويلعــب فــي الثانية ظهرا فــي الثامن من 

نيسان فريقا غاز الجنوب والجيش تليها 

مباراة تجمع البحري مع الشــرطة . وفي 

التاســع من نيســان تقــام مباراتــان ايضا 

اذ يلعــب الجيــش مع البحــري ثم يلتقي 

البيشمركة مع غاز الجنوب . 

فــي  ســتعلب  انديــة  خمســة   ان  يذكــر 

وغــاز  البيشــمركة  هــي  النهائيــة  االدوار 

الجنوب والبحري والشرطة والجيش .

نتائج مباريات الجولةالخامسة 

والعشرين لدوري الكرة اللمتاز
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دار السالم/ بغداد

المحلــي   المالكمــة  حكــم  يطمــح 

المــدرس في متوســطة زيــن العابدين 

حسن رزاق بقيادة المباريات الدولية 

حــان  قــد  الوقــت  ان  رزاق:  وقــال   .

البطــوالت  فــي  للمشــاركة  لمحكمينــا 

العالميــة عازيًا االســباب لما يتمتع به 

هلــه  الحكــم العراقــي مــن مميــزات توأ

لقيادة نزاالت المالكمة الدولية.

انهــى دراســته  بعــد ان  انــه  واضــاف: 

فــي كلية التربيــة الرياضية في جامعة 

دورة  لدخــول  كـثيــرا  ســعى  بغــداد، 

تحكيــم برياضة الفن النبيل، موضحا 

بانــه تم تحقيق هــذا الطموح وبتفوق 

كبيــر ،الفتــا الــى انــه شــارك بتحكيــم 

البطوالت المحلية، والســيما بطولتي 

فتيان وشباب بغداد، كما شاركت في 

بطولة المتقدمين بالبصرة.واشار الى 

ان التشــجيع في االنخــراط بالتحكيم 

مــن  ســيجعلنا  المالكمــة  لعبــة  فــي 

البلــدان المتقدمــة فــي هــذا المجــال، 

جماهيريــة  قاعــدة  ســيخلق  انــه  كمــا 

لهــذه اللعبــة التي نحن بامس الحاجة 

لهــا ، الســيما فــي االلعــاب االولمبيــة، 

او  ذهبيــة  اوســمة  حصــول  وســهولة 

ان  والمعــروف  برونزيــة،  او  فضيــة 

علــى  تعتمــد  العالميــة  الفــرق  اغلــب 

االلعاب الفردية بحصد االوسمة.

حكم المالكمة حسن رزاق: أتطلع 
إلدارة النزاالت الدولية
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200 ألف وافد فقدوا إقامتهم في الكويت بسبب أزمة كورونا
قامــات الوافديــن التــي انتهــت بســبب جائحــة كورونا،  عــداد اإ ن اأ كشــفت صحيفــة القبــس، اأ

قامة، يمثلون نحو ٢0 جنسية  لف اإ لوجودهم خارج البالد، خالل عام بلغت حوالي ٢00 اأ

مختلفة حول العالم.

ذار/  حصائيــة تشــمل الفترة مــن ١0 اآ ن هــذه االإ منــي قولــه، اإ ونقلــت الصحيفــة عــن مصــدر اأ

بناء الجالية المصرية في صدارة  ن اأ لى اأ مارس ٢0٢0، حتى ١5 من الشهر الجاري، مشيرًا اإ

بناء الجالية الهندية، ومن ثم  قاماتهم، يليهم في المرتبة الثانيــة اأ الوافديــن الذيــن ســقطت اإ

بناء الجالية السريالنكية. اأ

قاماتهــم صالحة عليهــم العمل  ن الوافديــن الموجوديــن خــارج البــالد واإ ضــاف المصــدر اأ واأ

مامهم، الفتًا  علــى تجديدهــا قبــل انتهائها حتــى يتمكنوا من دخول البــالد عند فتح المطــار اأ

شــهر الســتة ال يزال  قامة الوافد عند تجاوزه مدة االأ ن العمــل بالقــرار الخاص بســقوط اإ لــى اأ اإ

متوقفــًا، ولــن يعمــل به خالل الفترة الحالية نظرًا للظروف االســتثنائية التي تمر بها البالد، 

جمع. والعالم اأ

الف مقيم  خرى، كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن مغادرة 8 اآ من جهة اأ

قامة، وانتهــت في كانون الثاني/ البــالد بصــورة نهائيــة، بعد مهلــة منحت لمخالفي قانون االإ

يناير الماضي.

بيع حقوق أول تغريدة على تويتر 
بمبلغ 2.9 مليون دوالر

اليوم العالمي للمياه.. إليك بعض 
الحقائق الهامة

ثــار خبــر بيــع جــاك دورســي الرئيــس التنفيــذي لـــ "تويتــر"  اأ

ول تغريــدة علــى موقــع الشــركة بمبلــغ يفوق  مــس حقــوق اأ اأ

٢.٩ مليون دوالر، في شــكل رمز مميز غير قابل لالســتبدال 

فعال  ف تي"  )non-fungible token( ردود اأ ن اإ يسمى "اإ

تمتــزج بيــن الدهشــة واالســتغراب عبــر منصــات التواصــل 

ول تغريدة علــى "تويتر" كـتبها  االجتماعــي. وطرح دورســي اأ

ا غير قابل 
ً

ا مميز
ً

منــذ ١5 عاًمــا للمزاد الرقمي باعتبارها رمــز

ن يتــم بيــع الرمــز عبــر مــزاد علــى منصــة  لالســتبدال، قبــل اأ

تســمى "فاليابلــز" )Valuables( التابعــة لشــركة "ســنت" 

)Cent( بالواليات المتحدة.

مم  صــادف االثنيــن، اليــوم العالمــي للمياه الــذي اعتمدته االأ

المتحــدة فــي العام ١٩٩٣، بهدف توعيــة الناس عن ضرورة 

االقتصــاد فــي الميــاه بالطــرق المثلــى، نظــرا لتعــذر حصول 

مم  نحــو ملياري نســمة علــى مياه صالحة للشــرب. وتهدف االأ

لى وضع  المتحــدة مــن خــالل تخصيص يــوم عالمي للميــاه، اإ

لــى توفيــر الميــاه للمحروميــن منه في  اســتراتيجيات تهــدف اإ

ربعة  ن اأ خطة تنتهي بالعام ٢0٣0. ومن المعلومات الهامة اأ

شــخاص في العالم ليس لديهم مياه شــرب  من بين كل ١0 اأ

نه مع حلول العام ٢050 دون  كافية. وتحذر "رويترز" من اأ

كـثر من نصف ســكان العالم  ن اأ معالجــة مشــاكل المياه، فــاإ

لــن يجــدوا مــا يكـفي حاجتهــم من الميــاه. يعيش فــي العالم 

جهاد مائي،  كـثــر مــن ملياري شــخص في بلــدان تعاني مــن اإ اأ

لى  فيما يصل عدد سكان البالد التي تعاني من ندرة المياه اإ

كـثر من ٤ مليارات نسمة. اأ


