
الكاظمي في السعودية وتوقيع خمس اتفاقيات 

ومذكرات تفاهم مشتركة بين الجانبين 

دار السالم/ بغداد 
التقــى رئيــس مجلــس الــوزراء الســيد مصطفــى الكاظمــي، وخــال زيارتــه الحاليــة الــى 

العاصمــة الســعودية الريــاض، بولــي عهــد المملكــة العربيــة الســعودية، نائــب رئيــس 

الوزراء ووزير الدفاع، االمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر اليمامة. 

 وجــرى خــال اللقــاء بحــث العاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن، وتعزيــز ســبل التعــاون 

كيد على  المشترك في مجاالت االقتصاد والطاقة واالمن واالستثمار والحدود، وتم التاأ

اهمية دور العراق في المنطقة بما يخدم استقرارها، ودعم المملكة العربية السعودية 

االســتثمارات  صنــدوق  تفعيــل  مناقشــة  جــرت  كمــا  المجــاالت،  جميــع  فــي  للعــراق 

مصطفــى  الســيد  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  برائســة  العراقــي  الوفــد  ووقــع  الســعودي. 

ربعــاء، خــال زيارتــه الرســمية  الــى المملكــة العربية الســعودية،  الكاظمــي، اليــوم االأ

س وفده ولي عهد  عدًدا من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي الذي راأ

مير محمد بن سلمان. حيث جرت مراسم توقيع اتفاقية  المملكة العربية السعودية االأ

لمنــع االزدواج الضريبــي بيــن حكومــة جمهوريــة العــراق وحكومــة المملكــة العربيــة 

الســعودية، وقعهــا عــن الجانــب العراقــي وزيــر المالية الســيد علي عــاوي، فيما وقعها 

عــن الجانــب الســعودي الســيد وزيــر المالية الســعودي.  ووقع وزير المالية الســيد علي 

عــاوي إتفاقيــة تمويــل الصــادرات الســعودية، ووقعها عن الجانب الســعودي الرئيس 

التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية. كذلك جرى توقيع اتفاقية مشتركة 

للتعــاون فــي مجــال التخطيــط التنمــوي للتنويــع االقتصــادي وتنميــة القطــاع 

الخاص، وقعها عن الجانب العراقي وزير التخطيط الســيد خالد بتال.  كما تم 

توقيع مذكرة للتعاون المشترك بين دار الكـتب والوثائق الوطنية في جمهورية 

العــراق، و دار الملــك عبــد العزيــز فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقعها عن 

الجانــب العراقــي وزيرة االعمار واالســكان الســيدة نازلين محمد وســو، ووقعها 

عن الجانب السعودي امين عام دار الملك عبد العزيز. 

من االقليم

04

اللجنــة العليــا فــي اقليــم كوردســتان تعلــن 

دخول قراراتها الجديدة حيز التنفيذ

تحقيقات وحوارات 
األكاديمي د. ناصر سنه : اإلعجاز العلمي 

له دور مهم في تجلية حقائق اإلسالم

مالعب
هاالنــد يتخــذ قــرارا نهائيــا بشــأن وجهته 

الجديدة

االخيرة
الفلــك الدولــي يحــدد موعــد ظهــور هالل 

شهر رمضان
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االفتتاحية

كتبها: المحرر السياسي
العراق.. والتعافي عربيًا

العربيــة  المملكــة  فــي  العــراق  رحــال  تحــط  جديــد  مــن 

الســعودية، وســط حديــث عــن تقويــة العاقــات الثنائية بين 

البلدين الشقيقين، وتنمية المشاريع المشتركة.. الخ.

والحقيقــة، ان العــراق بمــا يملكــه مــن مكانــة ومــوارد وعمــق 

تاريخــي، يمكــن لــه ان يــؤدي دورًا يليــق بــه بشــكل اكبــر فــي 

المنطقة.

لم يكن العراق يومًا على الهامش، وال يمكن له البقاء هكذا، 

واســتعادة الموقــع المطلــوب يســتلزم وضــع خطــة مجدولــة، 

ثيــر، ومــن طلــب الدعم إلــى اداء  ثــر إلــى التاأ لانتقــال مــن التاأ

خذ مكانه المنتظر له بين  الدور، ومن انتظار المســاندة إلى اأ

دول الجوار.

و ضّيعت  فــي العــراق الكـثيــر من االمكانات، ولكنها ضاعت اأ

عمــدًا ليــزداد ضعفــًا ويقــوى غيــره علــى حســابه، فقــد نفــذت 

تــزال،  ومــا  رضــه،  اأ علــى  المشــبوهة  المشــاريع  مــن  الكـثيــر 

ولكنــه كان يقــف مــن جديد في كل مرة.. قويًا متحليًا باإلرادة 

بنائه. الصلبة وبعزيمة اأ

زمات يكـتسب مذاقه الخاص ما دامت اليد  ان التعافي من االأ

منه واستقراره. المساندة شقيقة، وحريصة على اأ

وال بــد مــن جعــل موقــع العــراق المؤثــر عامــل قــوة ال ضعف.. 

واســتقرار  حقيقــي،  سياســي  بإصــاح  إال  يكــون  لــن  وذلــك 

شكاله. مني، ونهضة حقيقية ضد الفساد بجميع اأ اأ
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دار السالم/ بغداد

كشــفت الهيئــة العليــا للتعداد العام للســكان والمســاكن، عن 

تمثــل نصــف  الســكان  تعــداد  لتنفيــذ  المبالــغ المخصصــة  ن  اأ

ن يســهم الظرفان  جرائــه، وبينمــا توقعت اأ المبلــغ المطلــوب لإ

كدت  جيل التعداد الى العام المقبل، اأ القتصادي والصحي بتاأ

جرائه في المناطق المختلف عليها. وجود نحو 5 مقترحات لإ

وقــال عضــو غرفــة عمليــات التعــداد ســيروان محمــد، رئيــس 

مر معقد بســبب  ن “التعــداد اأ حصــاء اقليــم كردســتان: اإ هيئــة اإ

ن “المبلــغ  وضــاع القتصاديــة والصحيــة فــي البلــد”، مبينــًا اأ الأ

المخصص لالستعدادات ضمن موازنة هذا العام بلغ 60 مليار 

دينــار، وهــذا المبلغ يمثــل نصف المبلغ المطلــوب البالغ 120 

مليار دينار”.

قليم وبغداد ما زالت بسيطة  ن “الستعدادات في الإ ضاف، اأ واأ

جرائه خالل هــذا العام”،  ن ترقــى الى اإ الــى حــد مــا، ول يمكن اأ

ن “الصيغــة النهائيــة لالســتمارة لــم تعــرض لغاية  مشــيرًا الــى اأ

ن هناك اتفاقا مبدئيا على  ل اأ ن علــى الهيئــة العليا للتعــداد، اإ الآ

ية مشــكالت قد  قرار الصيغة النهائية لها”، مســتبعدًا “وجود اأ اإ

تتسبب بها هذه الستمارة”.

توقعات بتأجيل تعداد السكان الى نهاية عام 2022

المفوضية تقرر تمديد 
التسجيل البايومتري للناخبين

دار السالم/ بغداد

قــررت المفوضيــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات، 

تمديد التسجيل البايومتري للناخبين.

ن  اإ مقتضــب،  بيــان  فــي  المفوضيــة  وقالــت 

"مفوضيــة النتخابــات قررت تمديــد مدة تحديث 

ولغايــة  ضافييــن  اإ لســبوعين  الناخبيــن  ســجل 

نهاية الدوام الرسمي ليوم 2021/٤/15".

كـثر من مرة تمديد  علنت لأ وكانت المفوضية قد اأ

فتــرة التســجيل البايومتــري للناخبيــن، وكذلــك 

تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية.

الشرطة االتحادية تلقي القبض على 4 
متهمين بترويج المخدرات في بغداد

دار السالم/ بغداد

علنت وزارة الداخلية، اليوم الربعاء، القبض على ٤  اأ

متهمين بترويج المخدرات في العاصمة بغداد. وقالت 

منية  الــوزارة فــي بيــان صحفــي انه "ضمــن الجهــود الأ

المســتمرة لقطعــات الشــرطة التحاديــة فــي مالحقــة 

الخارجيــن عــن القانــون مــن تجــار ومتعاطــي المــواد 

منيــة اليومية  المخــدرة، وخــالل تنفيذ الممارســات الأ

الســيطرات  ونصــب  والدوريــات  المفــارز  نتشــار  واإ

الوقتيــة ضمــن قواطــع المســؤولية فــي بغــداد، تمكن 

مــن  اتحاديــة  شــرطة  ولــى  الأ الفرقــة  الثانــي  اللــواء 

القــاء القبــض علــى متهمين مســلحين باســلحة بيضاء 

وبحوزتهمــا 50 غــرام مــن مــادة الحشيشــة المخدرة و 

5 غــرام مــن مــادة الكرســتال و 1٤٤0 حبــة مخــدرة، 

ضافــة الــى ميزانين الكـتروني و ناركيلة للحشيشــة  بالإ

دوات للتعاطي تم تســليمهما مــع المواد المضبوطة  واأ

اصوليا الى مكـتب مخدرات بغداد الجديدة".

واضــاف البيــان، ان "قــوة مــن اللــواء الخامــس عشــر 

ثنــاء تنفيــذ  عمليــات الفرقــة الولــى شــرطة اتحاديــة اأ

منيــة ضمن منطقة "البتاوين" وســط بغداد  ممارســة اأ

يســتقالن  متهميــن  علــى  القبــض  القــاء  مــن  تمكنــت 

بحوزتهمــا  ضبــط  ســكاكين  يحمــالن  ناريــة  دراجــة 

كميــة مــن مــادة الكرســتال وانبولة للتعاطــي مع مادة 

يخلــط بهــا المــواد المخــدرة، تم تســليمهما مــع المواد 

المضبوطة الى الجهات المختصة".

واشنطن تستثني العراق وتسمح باستيراد الكهرباء من ايران
وافقت الوليات المتحدة 

عفــاء العراق  علــى تمديد اإ

يران  مــن العقوبات علــى اإ

للطاقــة،  اســتيراده  فــي 

شهر. لمدة ٤ اأ

ول  عفــاء الأ ويعــد هــذا الإ

ظــّل  فــي  يعطــى  الــذي 

طول  دارة جــو بايــدن ولأ اإ

مــدة يســمح بهــا القانــون، 

مــن  يــام  اأ قبــل  تــي  وياأ

"حــوار اســتراتيجي" بيــن 

البلدين.

دارة  اإ ن  اأ الواضــح  ومــن 

جو بايدن ترغب بمّد اليد 

العراقيــة  الحكومــة  لــى  اإ

مــن خالل هــذه الخطوة، 

قبــل "حوار اســتراتيجي" 

ن  اأ المقــرر  مــن  جديــد 

فــي  افتراضيــًا  ينطلــق 

بريل السابع من نيسان/اأ

نقــاط  بغــداد  وتواجــه 

خالفيــة مــع طهــران التي 

يزيــد  مــا  بســداد  تطالبهــا 

دولر  مليــارات   6 عــن 

وهي فواتير مستحّقة على 

وزارة الكهربــاء العراقيــة 

العقوبــات  تمنــع  حيــث 

ي  اأ دفــع  مــن  ميركيــة  الأ

يران. مبلغ بالدولر لإ

غربيــة  مصــادر  لكــن 

المســؤولين  ن  بــاأ تقــول 

العراقييــن ُمنحــوا ضــوءًا 

الوليــات  مــن  خضــر  اأ

عــن  فــراج  لالإ المتحــدة 

المســتحقة  مــوال  الأ

واردات  مقابــل  يــران  لإ

مليــاري  والبالغــة  الغــاز، 

حســاب  عبــر  دولر، 

مصرفي سويسري.
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بعد غلق أكثر من عشرة مخيمات .. المشكالت 
ة تحاصر النازحين وترهقهم النفسيَّ

دار السالم/ بغداد/ متابعة

تلتــق ام عصــام وام حســن ال منــذ فتــرة قصيــرة ولكنهمــا تمتلــكان  لــم 

الكـثيــر مــن القواســم المشــتركة، فهمــا نازحتــان مــن المدينة ذاتهــا، فبعد 

ان احتلت عصابات داعش الرهابية مدينتهما اضطرتا الى النزوح لوســط 

العاصمــة برفقــة اولدهما، وتكويــن حياتهما الخاصة، فالبــن البكر عصام 

امتهن الحالقة التي ورثها عن اجداده، والبن الصغر لم حســن يشــتغل 

بالقمشــة والملبوســات الجاهــزة، ولكنهمــا تشــعران بالقلــق علــى اقاربهما 

الذيــن لم يتســن لهــم ايجاد فرص عمــل لتعيلهم، فاضطروا الــى البقاء في 

المخيمات التي اغلق عدد كبير منها اليوم.

تهديد

تشــعر ام عصــام بالحــزن على اقاربها الذين لــم يحالفهم الحظ في الخروج 

مــن مخيمــات النازحيــن وتكويــن حيــاة خاصــة بهــم، اذ قالــت ام عصــام: 

"لقد كنا محظوظين انا واســرتي وجارتي ام حســن واولدها، اذ تمكنا من 

لف من القارب والجيران  الستقرار والعيش بشكل كريم، ولكن هناك الآ

وســكان المــدن المحــررة الذيــن خســروا بيوتهــم واضطروا الى الســكن في 

المخيمات، وهم مهددون اليوم بالنزوح الى المجهول مرة اخرى".

مجهول

وبحســب منظمــة حقــوق النســان العالميــة هيومــن رايتــس ووتــش، فانــه 

تــم غلــق اكـثــر من عشــرة مخيمــات تضم المائت مــن النازحيــن، وهذا يعد 

اجراء غير صحيح ومتســرعًا في الوقت الحاضر ويدفع بالقاطنين فيها الى 

ن تكــون هنــاك دراســة واســعة لموضوع  المجهــول، لــذك مــن المفتــرض اأ

الغلق.

رحلة صعبة

تجلــس ام عصــام وســط دارهــا المتواضعــة التــي تضمها هــي وولدها عصام 

واســرته الصغيــرة وابنتهــا وســن، وتســتذكر ام عصــام ايــام النــزوح الولــى 

والدمــوع تترقــرق فــي عينيهــا، قائلــة: "مــا زلــت اتذكــر اللحظــات الولــى 

للنــزوح عندمــا اضطررنــا الــى تــرك منازلنــا وحياتنــا باتجــاه المجهــول، اذ 

ن نعيش  وصلنــا الــى المخيمات التي كنا نســمع بها ســابقا، لكن لــم نتوقع اأ

فيها لفترة من الزمن، لقد كنا في وضع نفســي ســيئ جدا ومرعب والخوف 

يتملكنا من المستقبل وما ينتظرنا ".

ة مشكالت نفسيَّ

عندمــا ســيطرت عصابــات داعــش علــى عــدد من المــدن، انشــئت مخيمات 

فــي محافظــات متعــددة مــن بينهــا النبار وصــالح الديــن ونينــوى، واليوم 

خر من هذه المخيمات واعادة سكانها  تعتزم الجهات الحكومية غلق عدد اآ

الــى مناطقهــم الصليــة، وهــذه العــودة يصفهــا الكـثيــرون بالجباريــة التــي 

ستتسبب بمشكالت اجتماعية واقتصادية ونفسية لحقا.

ظروف عصيبة

تتواصــل ام حســن مــع قريبتها ليلى محمد )37 عامــا( التي اضطرت للبقاء 

في المخيم مع اســرتها خوفا عليهم من المجهول، ولكن ام حســن تحتفظ 

بصورها السرية المشتركة مع قريبتها في منزلها الذي انهار بسبب الحرب 

التــي اندلعــت فــي منطقتهــا الســكنية، وتتذكــر تلــك اليــام التي كانــوا فيها 

ينعمون بالستقرار.

لف النازحيــن الذيــن تعرضــوا لظــروف  تشــير الحصائيــات الــى وجــود اآ

نســانيتهم، هذا مــا بينته الكاديمية  صعبــة، ولــم تقــدم لهم خدمات تليق باإ

فــي الجامعــة المســتنصرية الدكـتــورة ســهاد القيســي متابعــة القــول: "ان 

هؤلء المهجرين والنازحين من منازلهم، قد يتحولون الى اعداء للمجتمع 

ي لحظــة، لذلك من الضروري  وقنابــل موقوتــة من الممكــن انفجارها في اأ

هيل دقيقة". العمل وفق برامج تاأ

بطالة

ن القتصادي على ان العودة غير المنظمة للنازحين  يجمع الباحثون بالشاأ

الى مناطقهم الســكنية المدمرة، ســتزيد من المشكالت القتصادية، فضال 

عن البطالة بشكل كبير لذلك لبد من القيام بخطوات اقتصادية مدروسة 

ثم اعادتهم.

نشاط انساني

تــزور منظمــات المجتمع المدني والنســانية بين الحيــن والخر المخيمات 

لتقديم يد العون  للنازحين، فضال عن توفير مواد غذائية ومالبس وغيرها 

من الحتياجات الخرى، ولكنها جهود بســيطة ل تفي بالغرض، وبحســب 

الناشــطة ســراب جليــل فــان تلــك المخيمــات تعانــي مــن ظروف معيشــية 

قاهــرة ل تطــاق، ولكي ينهض بواقعهــم لبد من بذل جهود جبارة وكبيرة، 

وان يكون هناك تنسيق عالي المستوى مع الجهات المعنية.
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بمناسبة انتهاء مهامه.. وزير البيشمركة يشيد بجهود 
مسؤول القوات االميركية في العراق 

ربيل دار السالم/ اأ

اعلنت وزارة البيشــمر كة في حكومة اقليم كوردســتان، 

عــن انتهــاء مهــام المســؤول العلــى للدفــاع فــي القــوات 

الميركيــة فــي العــراق، ومــن المقرر ان يغــادر الى بالده 

خالل اليومين المقبلين.

وذكــرت الــوزارة فــي بيــان صحفــي، ان وزيــر البيشــمركة 

لزكيــن،  الــوزارة سربســت  ووكيــل  اســماعيل،  شــورش 

وكبــار  والمستشــارين  الركان  ورئيــس  العــام  والميــن 

العلــى  المســؤول  اســتقبلوا  الــوزارة،  فــي  المســؤولين 

تايكــرت،  الكولونيــل  الميركيــة  القــوات  فــي  للدفــاع 

وقائــد القــوات الميركيــة في اربيــل الكولونيل جوليات، 

والفريــق المرافــق لــه، لتوديع تايكرت بعــد انتهاء مهامه 

فــي العــراق. واشــاد وزيــر البيشــمركة، بحســب البيــان، 

كان  الــذي  الرفيــع  الميركــي  القائــد  وخطــوات  بجهــود 

لــه دور مؤثــر ومهــم فــي التعــاون ومســاعدة البيشــمركة 

وجمعهــا وتنظيمهــا بشــكل عصــري، قائــال "لــن ننســى 

صداقتكم العريقة ونفتخر بالعمل المشترك واخالصكم 

في تقديم العون لنا في هزيمة ارهابيــي داعش".

جرحى في حادث سير بإقليم 
كوردستان

دار السالم/ حلبجة

شــخاص بجروح  صيــب عــدد من الأ
أ
ا

امــس  فجــر  وقــع  ســير  حــادث  فــي 

قليم  ربعــاء في محافظة حلبجة باإ الأ

كوردستان.

ووقــع حــادث تصــادم بيــن شــاحنة 

صالــون  وعجلــة  "مــان"  نــوع  نقــل 

ناحيــة  بيــن  وذلــك  "لنســر"  نــوع 

"خورمال" و"بياره".

صابة ثالثة  ونجــم عن هذا الحــادث اإ

ثرهــا  شــخاص بجــروح نقلــوا علــى اإ اأ

لى مستشفى حلبجة العام. اإ

اللجنة العليا في اقليم كوردستان تعلن 

دخول قراراتها الجديدة حيز التنفيذ

ربيل دار السالم/ اأ

علنــت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في  اأ

ن قراراتها الجديدة قد دخلت  قليــم كوردســتان اإ اإ

حيز التنفيذ.

بتوقيــع  مذيــل  اللجنــة  عــن  صــادر  لبيــان  ووفقــا 

قليــم كوردســتان العــراق  رئيســها وزيــر داخليــة اإ

ن قــرارات اللجنــة ســتدخل حيــز  حمــد فــاإ ريبــر اأ

ربعــاء 31 - 3 - 2021  التنفيــذ اعتبــارا من يوم الأ

في الســاعة التاســعة مساء وتستمر لغاية 10 - ٤- 

2021  ويتم نشرها في جريدة وقائع كوردستان.

و قــررت اللجنــة العليــا لمكافحــة فيــروس كورونا 

قليم كوردســتان تعطيل الدوام الرســمي في  فــي اإ

الدوائــر والمؤسســات الحكومية يوم الخميس من 

كل اســبوع مــع فــرض حظــر لحركــة التنقــل مــع 

ســبوع  يــام من كل اأ المحافظــات العراقيــة ثالثــة اأ

صابات بالوباء. يضا وذلك للتقليل من معدل الإ اأ

محافظ دهوك محذرا السكان: ال نريد مشاهدة احٍد بال كمامة
دار السالم/ دهوك

طالــب محافــظ دهوك علي تتر الســكان بضرورة اللتزام 
بالقــرارات الجديدة الصادرة عن اللجنــة العليا لمكافحة 
قليــم كوردســتان، مشــددا علــى ان  فيــروس كورونــا فــي اإ
الحكومــة المحليــة فــي المحافظــة لن تتهــاون في تطبيق 

تلك القرارات.
ي عنوان  ي تجمع وتحت اأ ن "اأ وقــال فــي مؤتمر صحفي، اأ
بحــق  القانونيــة  الجــراءات  وســنتخذ  ممنــوع  ومســمى 

المخالفين عبر المدعي العام". 
ماكن ستغلق في الساعة التاسعة  ن جميع الأ لى اأ ولقت اإ
مســاء ولغاية الســاعة السادة صباحا ماعدا المستشفيات 
لى  ن امرها متــروك اإ والصيدليــات والعيــادات الطبيــة فــاإ

مر. وزارة الصحة وهي من تقرر حول هذا الأ
ايــام  والســبت  والجمعــة  الخميــس  يــام  اأ ان  تتــر  وتابــع 
عطلــة وهــذا ل يعنــي التوجه الى اماكن التنزه والســياحة 
ســر، مشــددا بالقــول "نريد من الجميع  والتواصل بين الأ
اللتــزام وال يكونــوا ســببا فــي قتــل النــاس او اصابتهــم 
بالفيروس".كمــا تابــع المحافــظ "لــن يكــون هنــاك شــيء 
باســم الســياحة فــي دهــوك ســواء مــن داخــل القليــم او 
خارجه، وقد تم حظر التنقل مع باقي محافظات العراق 
ن "ارتداء الكمامة بات  ثالثة ايام في السبوع".ونوه الى اأ
حــد بال كمامــة، ومن نالحظه  اجباريــا ول نريــد مشــاهدة اأ
ي مــكان ل يرتديها ســيعرض نفســه للغرامــة المالية  فــي اأ

ومقدراها 20 الف دينار".
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مضاربات رائجة ..االحتيال التجاري بين التضليل والتدليس

دار السالم/ بغداد/ متابعة

ن ينهض ويتطور اقتصاديًا  ي بلد في العالم اأ ل يمكن لأ

النشــاط  يعــد  ذ  اإ ســليمة،  تجاريــة  سياســة  دون  مــن 

التجاري المحرك الســاس لالقتصاد، والروح للجســد 

هــم التحديــات التي تواجه  الصناعــي والزراعــي، و مــن اأ

فــي اقتصادنــا هــو  هــذا النشــاط، وتؤثــر بشــكل كبيــر 

التحايل التجاري.

الناطــق باســم وزارة التجــارة محمــد حنــون بين: "يعد 

الحتيــال عمــال مخادعــًا ومضلــال يقــوم بــه شــخص او 

شــركة بطريقــة متعمــدة مــن خــالل تقديــم معلومــات 

او  ربــح  و  اأ ميــزة  علــى  للحصــول  مضللــة،  و  اأ خاطئــة 

مكاسب غير عادلة، وهو من اخطر العمال الجرامية 

التي تؤثر في القتصاد الوطني، والتنمية القتصادية".

ظهور الحتيال التجاري

يعــد العــراق بعــد 2003 من افضل الــدول التي يمكن 

ت  ذ نشــاأ ن يمــارس فيهــا الحتيــال والغش التجاري، اإ اأ

طبقــة جديدة من رجــال العمال والتجار، تمكنت من 

بناء ثروات هائلة، واصبح لها نفوذ قوي في العراق.

دائمــًا  موجــود  التجــاري  التحايــل  "ان  حنــون  كــد  واأ

ثيــره يختلف مــن دولة الى  وفــي اغلــب الــدول، لكــن تاأ

اخرى حســب قوة النظــام والقانون، فقبل عام 2003 

كانت الدولة مســيطرة بشــكل كامل علــى القتصاد، و 

كان القطــاع الخــاص مراقبــا بشــكل كامــل، والتجــارة 

الخارجيــة مراقبــة، ومقيــدة بشــكل كبيــر جــدًا، وبعــد 

التجــارة،  امــام  العــراق  حــدود  بريمــر  فتــح    2003

واصبحــت الســواق العراقيــة مســتباحة امــام الســلع 

الجنبية". 

مضيفــًا "اي قــرار يصــدر مــن رائســة الــوزراء لتنظيــم 

التجــارة الخارجيــة للعــراق ســيواجه تحديــات كبيــرة، 

الدولــة  مؤسســات  فــي  التجــار  مافيــات  نفــوذ  واهمهــا 

موجــود  التجــاري  والتحايــل  القــرار،  صنــع  ومراكــز 

ومتغلغل وقرارات مجلس الوزراء كشفت الغطاء عن 

عمق وتغلغل التحايل في العراق".

ان الغالبية العظمى من دول العالم اعضاء في منظمة 

التجــارة العالميــة، باعتبارها الموجه الســاس للتجارة 

العــراق، فانــه مراقــب منــذ عــام  العالميــة، باســتثناء 

ن. 200٤ ، ولم يتم انجاز ملفات النضمام لغاية الآ

ن "الجهاز المركزي للتقييس والســيطرة  وبين حنون اأ

الســيطرة،  فــي عمليــة  المهمــة  مــن الجهــزة  النوعيــة 

وتنظيــم التجارة الخارجية، لكن دوره لن يكون مؤثرا 

العامــة  والهيئــة  الحدوديــة،  المنافــذ  هيئــة  دون  مــن 

للجمارك".

حماية المنتوج الوطني

ولويات كل دولة توفير الحماية للمنتجين  ان من اهم اأ

الوطنييــن، وتعــد السياســة التجاريــة العامل الســاس 

في هذا الموضوع،  وتتضمن ادوات السياسة التجارية 

والمواصفــة  الجمركيــة  والتعرفــة  التجاريــة  الوثائــق 

ن "الوثائــق التجاريــة،  لــى اأ شــار حنــون اإ القياســية، واأ

تثبــت منشــاأ البضاعــة والفاتــورة التجاريــة التــي تؤكــد 

التجــار  يلــزم  العراقــي  والقانــون  الحقيقــي،  ثمنهــا 

بالمصادقــة على هذه الوثائق في الملحقيات التجارية، 

لكــن مجلــس الــوزراء اعفــى التجار مــن المصادقة على 

هــذه الوثائــق مقابــل رســوم ماليــة يدفعهــا التاجــر فــي 

ن  المنفــذ الحــدودي، وان هذا الجراء يعتبــر كارثيا، لأ

التجــار يتحايلــون علــى القانــون، ويقدمــون وثائــق غير 

حقيقية ومزورة".

تمتــة  اأ وعــدم  الجمــارك،  هيئــة  فســاد  "بســبب  وتابــع 

العمــل فيهــا ل توجــد لدينا بيانــات حقيقية عن الســلع 

التــي تدخــل الــى العراق، وهــذا فقط في العــراق، اذ ل 

توجــد اي احصائيات تجاريــة حقيقية، ول يمكن تنفيذ 

اي سياســة تجاريــة او حمايــة المنتــوج الوطنــي، ومــن 

تمتــة للجمــارك وربــط عملهــا الكـترونيــًا  دون ضبــط واأ

التجاريــة(  الملحقيــات  التجــارة )الســتيراد +  بــوزارة 

والبنــك المركزي وهيئة المنافــذ الحدودية و الوزارات 

المختصة مثل الصحة والزراعة، فلن تتمكن الحكومة 

من توفير اي حماية للمنتجين الوطنيين".

المواصفة القياسية

والســيطرة  للتقييــس  المركــزي  الجهــاز  يتمكــن  لكــي 

النوعيــة مــن تدقيــق المواصفــة القياســية يحتــاج الــى 

ســلطة قانــون قويــة فــي المنفــذ الحــدودي، ومــن دون 

هذه الســلطة لن يتمكن الجهاز من القيام بمهامه على 

الوجه الصحيح.

الــى  تحتــاج  الوطنــي  المنتــوج  وبيــن حنــون "حمايــة 

الــى ادوات  سياســة تجاريــة صحيحــة، وتلــك بحاجــة 

تمتــة العمــل في  واهمهــا، ضبــط المنافــذ الحدوديــة، واأ

المنافــذ الحدوديــة، والهيئة العامة للجمــارك، وجميع 

بالتصديــق  المســتوردين  والــزام  المختصــة،  الجهــات 

علــى الوثائــق التجارية فــي ملحقياتنــا التجارية مع رفع 

رســوم التصديــق من 100  الــى 250 دولرًا بما يحقق 

زيــادة للــواردات الحكوميــة، وحمايــة فاعلــة لالقتصاد 

من اعمال الحتيال التجاري".

التشريعات القانونية

نــدى جــواد النــوري، المحاميــة فــي محكمــة اســتئناف 

ن "التحايــل التجاري  وضحــت: اأ الرصافــة التحاديــة، اأ

عطــاء صفــة الجودة  يهــام المســتهلك عــن طريق اإ هــو اإ

للشــيء غيــر الجيــد، وقــد بينــت المــادة 9 مــن قانــون 

 2010 لســنة   )1( رقــم  العراقــي  المســتهلك  حمايــة 

التحايــل  مفهــوم  ضمــن  الداخــل  جرامــي  الإ الســلوك 

والتضليــل  الغــش،  بممارســة  والمتمثــل  التجــاري، 

خفاء حقيقة المواد المكونة للمواصفات  والتدليس، واإ

واســتعمال  كافــة،  والخدمــات  الســلع  فــي  المعتمــدة 

و الممانعــة مع لجان التفتيش، وممثلي الجهات  القــوة اأ

الرســمية ذات العالقــة ومنعهم مــن القيام بواجباتهم، 

و عرض  و بيع اأ نتــاج اأ يــة وســيلة كانت، واإ و عرقلتهــا باأ اأ

و  عالن عن سلع، وخدمات مخالفة للنظام العام اأ و الإ اأ

و عليها  غلفتها اأ ي سلع لم يدون على اأ داب العامة، واأ الآ

و التحذيرات  وبصــورة واضحة المكونــات الكاملة لها، اأ

و  خفاء اأ ن وجــدت( وتاريخ بدء وانتهاء الصالحية، واإ )اإ

و تحريف تاريخ الصالحية".  زالة اأ و اإ تغيير اأ

و المنتهية  عــادة تغليــف المنتجــات التالفــة اأ مضيفــة "اإ

غلفــة تحمــل صالحيــة مغايــرة  الصالحيــة بعبــوات واأ

للحقيقة ومضللة للمستهلك، وقد حددت المادة )10( 

التجــاري  بالتحايــل  القائــم  عقوبــة  القانــون  مــن ذات 

و  شــهر اأ والمتمثلــة بـــ )الحبــس لمــدة ل تقــل عــن )3(  اأ

بغرامــة ل تقــل عــن مليــون دينــار، وهــي عقوبــة قليلــة 

تنتشــر  ت  بــداأ التــي  التجــاري  التحايــل  ظاهــرة  مــام  اأ

عالنات التي تروج للبضائع  بشــكل كبير، خاصة في الإ

رســال  بواســطة وســائل التواصــل الجتماعــي، وعنــد اإ

البضاعــة التــي تــم التفــاق عليها مــع المســتهلك يظهر 

علن عنها، ول يستطيع  نها ليست بذات الجودة التي اأ اأ

هــذا المســتهلك متابعــة الجهــة التي روجــت للبضاعة، 

نما حجز عبــر النترنت،  نــه ليــس لهم محل ثابــت، واإ لأ

واغلب الحسابات هي وهمية".

التحايــل  ن  بــاأ نجــزم  ن  اأ يمكــن  "ل  النــوري  وتابعــت 

التجــاري قــد ظهــر بعــد اصــدار تعليمــات مــن مجلــس 

الــوزراء بخصــوص اســتيراد المــواد الموجــودة بكـثــرة 

حصائيات رســمية  ننا ل نملك اإ فــي منتوجنا الوطني، لأ

صدار  لبيان اعداد حالت التحايل التجاري قبل وبعد اإ

جريمــة  التجــاري  التحايــل  ن  اأ ل  اإ التعليمــات،  هــذه 

ترتكب بشــكل لفت للنظر لســهولة ارتكابها، ولكـثرة 

القنوات التي يسلكها المحتال".

قانون العقوبات

ن المشــرع العراقــي فــي قانــون  ومــن الجديــر بالذكــر اأ

يضــا  اأ جــرم  قــد   1969 لســنة   111 رقــم  العقوبــات 

ذ بين  حــكام المادة ) ٤67(، اإ التحايــل التجاري وفق اأ

ن  المحامــي ســلوان عــادل: "ينــص ذلــك القانــون على اأ

يعاقــب بالحبــس مــدة ل تزيــد علــى ســنتين، وبغرامــة 

حــدى هاتيــن العقوبتيــن  ل تزيــد علــى مئتــي دينــار او باإ

مــن غــش متعاقدا معــه في حقيقــة بضاعــة او طبيعتها 

او صفاتهــا الجوهريــة او العناصــر الداخلــة فــي تركيبها 

او نــوع البضاعــة او مصدرهــا فــي الحــوال التــي يعتبر 

فيهــا ذلك ســببا اساســيا في التعاقــد، او كان الغش في 

عــدد البضاعــة او مقدارهــا او مقياســها او كيلها او وزنها 

او طاقتهــا، او كان فــي ذاتية البضاعة، اذا كان ما ســلم 

منها غير ما تم التعاقد عليه".

حماية المنتوج الوطني من المنافسة

خــالل  مــن  الوطنــي  المنتــوج  دعــم  كيفيــة  ن  وبشــاأ

التشــريعات القانونية، وحفظه من المنافســة الشديدة 

كدت النــوري: "ان  لــدول الجــوار، وتســويق منتجاتهــا اأ

يقــاع  ليــة لحمايــة المنتــوج الوطنــي تكمــن فــي اإ هــم اآ اأ

الضرائــب علــى المنتوج المســتورد، وعدم اســتيراد ما 

يمثل الكـتفاء الستهالكي للمنتوجات الوطنية، فعلى 

ســبيل المثــال العــراق لديــه اكـتفــاء ذاتــي فــي الثــروة 

الزراعية، والســماك وغيرها مــن المنتوجات التي كان 

ومــع ذلــك  المنطقــة بجودتهــا،  يتصــدر دول  العــراق 

قل جودة  يســمح لدخــول منتوجات زراعيــة وصناعية اأ

من منتوجنا الوطني، وبالوقت ذاته يتم اغراق السوق 

فيهــا مــع تســهيل الدخــول الجمركــي بمقابــل تشــديد 

ينــا  جــراءات الداخليــة علــى المنتــوج الوطنــي، وبراأ الإ

المتواضــع ان قضيــة حماية المســتهلك العراقي قضية 

لى تدخل  كـثر ممــا تحتاج اإ تحتــاج الى تدخل سياســي اأ

تشريعي".

بضائع مزورة

ن   لــى اأ حمــد عبــد الكريــم الحمدانــي لفــت اإ  الدكـتــور اأ

"وجود بضائع غير خاضعة للرقابة المحلية يستوردها 

العديد من التجار، ويدفع ثمنها مواطنون نظرًا لوجود 

عالماتهــا  علــى  تزويــر  بعمليــات  يتمثــل  غــش صناعــي 

والقانونيــة  القتصاديــة  الرقابــة  وضعــف  التجاريــة، 

دى الــى انتشــار عشــرات المصانع التــي تمارس الغش  اأ

التجــاري مــن خــالل تقليــد مــاركات البضائــع والمــواد 

بهــدف  منهــا  المنتهيــة  صالحيــة  وتمديــد  الغذائيــة، 

ضــرار بصحة المواطن، فضال عن الضرار بالصناعة  الإ

بغــداد  العاصمــة  طــراف  اأ مناطــق  وتشــهد  الوطنيــة، 

انتشــارًا كبيــرًا لتلك المصانــع والمطابع التي تعمل في 

لف الــدولرات  هــذا المجــال، فالعــراق يخســر يوميــًا اآ

نتيجــة عــدم وجــود ضوابــط تحــدد العالمــات التجارية 

التي تتناســب مع المواصفات العراقية، كما ان معظم 

لف الطنــان  التجــار فــي العــراق يقومــون باســتيراد اآ

مــن البضائع المزورة تحت مســميات وعالمات تجارية 

عالمية، في حين ل تمتلك تلك البضائع ما نســبته 10 

% من المواد الصلية التي تحمل تلك العالمة".

حمد حامــد: "مفهوم الغش التجاري  وقــال الصيدلني اأ

خــارج  يكــون  منتــوج  اي  نــه  اأ علــى  يعــرف  ن  اأ يجــب 

الهيــائت  قبــل  مــن  المقــرة  القياســية  المواصفــات 

المختصــة فــي الدولــة، وان ازدهار الغــش التجاري في 

اي بلــد يعكــس ضعــف الرقابــة الحكوميــة، وهــو يؤثــر 

بشــكل مباشــر فــي حجــم مبيعــات المنتــوج المحلــي، 

لكونه خارج الضوابط التصنيعية". 

وبينمــا نحــاول الوصــول الــى اكـثر من طــرف وجهة لها 

عالقــة بتحقيقنــا، ولكــي نحقــق اكبر مســاحة للمواطن 

وزارة  ان  ال  الجانــب،  بهــذا  واللمــام  التوعيــة  مــن 

فــي  التحــدث  عــن  امتنعــت  مهمــة  كجهــة  الداخليــة 

الموضوع. 
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عائالت شهداء يوم األرض تعيش الذكرى كل يوم
دار السالم/ وكالت

ن ظهيــرة  لــم يكــن حســني طــه )6٤ عامــا( يعلــم اأ

لــن  عــام 1976؛  مــن  مــارس  ذار/  اآ مــن  الثالثيــن 

بدا، حيــث حملت معها جرحا  تنمحــي مــن ذاكرته اأ

بنائها الشــهيد محســن  حد اأ غائــرا للعائلــة بفقدانها اأ

طه )15 عامًا(.

لى جبهة  تحولت بلدة كـفر كنا المحتلة عام 19٤٨ اإ

حــرب فــي ذلك اليــوم؛ فالحتــالل حــاول احتاللها 

ســكات الغضب الشــعبي الذي انطلق  مــن جديد واإ

رفضــا لمخططات الســتيطان والتهويد التي تنهش 

راضيها. اأ

كان الفتــى محســن يومهــا ينتظــر بــدء المواجهــات 

كــي يتقــدم الصفــوف؛ حيــث عرفــت عنه الشــجاعة 

ســلحة مهما تطورت،  قــدام وعدم الخوف من الأ والإ

خر من البلدة  بينما كان شــقيقه حســني في جانب اآ

ليات العســكرية  هالــي يحاولون منــع الآ مــع بقيــة الأ

والمدرعات من دخولها.

وبعــد ســاعات مــن الكر والفــر تمكــن الحتالل من 

التوغــل وســط البلدة؛ وهناك جمــع عددا كبيرا من 

هاليهــا فــي ســاحة كبيــرة ليحــاول الســيطرة علــى  اأ

حــدى  ســه مــن اإ طــل براأ حــداث، ولكــن محســن اأ الأ

طلقــوا الرصاص  الزوايــا راشــقا الجنــود بالحجارة فاأ

عليه.

صابــة شــاب انتشــر ســريعا  ن خبــر اإ يقــول حســني اإ

ليه بسبب  حد الوصول اإ هالي؛ ولم يستطع اأ بين الأ

ليات؛ ولكن بعد وقت  التواجد المكـثف للجنود والآ

ن المصاب هو محســن برصاصتين في  قصير تبين اأ

س. جبينه اخترقتا الراأ

عــالن استشــهاد الفتى؛  مــر كـثيــرا قبل اإ لــم يطــل الأ

قــرب  لأ يصالــه  اإ ذلــك  رغــم  هالــي  الأ حــاول  ولكــن 

هالــي كـفــر كنــا يتجمعــون  مستشــفى، ووقتهــا كان اأ

حالتــه  حــول  خبــار  اأ ي  اأ وينتظــرون  منزلــه  حــول 

ن محســن  شــقاؤه وقالــوا لهــم اإ الصحيــة؛ فخــرج اأ

استشهد.

عالن الستشهاد انسحبت  نه فور اإ وضح حســني اأ واأ

ة مــن البلــدة؛  ســرائيلية فجــاأ ليــات العســكرية الإ الآ

هالي،  وذلــك خشــية حدوث ردود فعل مــن قبل الأ

رجاءها لتنعى المســاجد شــهيد القرية  وعم الحزن اأ

الفتى محسن طه.

البلــدة التــي كانــت تتعــرض للمصــادرة والتهويد ما 

هاليهــا يعانون  زالــت تعيــش الواقع ذاتــه اليــوم؛ فاأ

راضيهــا  واأ التهويديــة،  الحتــالل  سياســات  جــراء 

ي مخطــط هيكلــي  تتعــرض للمصــادرة ول يوجــد اأ

لبناء منازلها التي تتعرض للهدم دون مبرر.

جلهــا  لأ انطلقــت  التــي  ســباب  الأ ن  اأ ى حســني  وراأ

ن  ن؛ واأ رض ما زالت موجــودة حتى الآ ثــورة يــوم الأ

البلدة التي يكـتظ فيها ســكانها ما زالوا يعانون من 

ســرائيلية، حيــث يظهــر الفــرق جليــا  العنصريــة الإ

هالي كـفر كنا وحياة المستوطنين  وكبيرا بين حياة اأ

في مستوطنة "نتسيرت عيليت" القريبة منها.

العيــش  رفاهيــة  نجــد  المســتوطنة  "فــي  ضــاف:  واأ

بيــن  الواســعة  والمســاحات  المنتظــم  والبنــاء 

المنازل؛ بينما نحن نعاني من الكـتظاظ والمنازل 

ي  اأ ببعضهــا والعشــوائية وعــدم وجــود  الملتصقــة 

تنظيــم للبنــاء والتوســع، وفــي الوقــت ذاتــه ُتصادر 

ســرائيل مجــرد كذبة  راضــي، فالديمقراطيــة فــي اإ الأ

كبيرة".

جثمــان  تشــييع  فــي  خرجــوا  كنــا  كـفــر  هالــي  اأ كل 

محسن عام 1976 يبكونه ويهتفون له؛ ولكنه خط 

بدمائه طريقا ثوريا ما زال الفلسطينيون يتمسكون 

وجها. ن مهما بلغت محاولت التهويد اأ به حتى الآ

هلها" رض طلبت اأ "الأ

يحيــــي  عــام؛  كل  مــن  ذار  اآ مــن  الثالثيــن  فــي 

رض الــذي ثــاروا فيــه  الفلســطينيون ذكــرى يــوم الأ

لف الدونمات  ضــد قرار قــوات الحتالل بمصادرة اآ

راضــي الفلســطينية فــي الداخــل المحتــل،  مــن الأ

ضراب الشامل في بلدات سخنين وعرابة  علن الإ فاأ

وطمــرة وديــر حنــا وطرعــان وكابــول قبــل ســاعات 

قليلــة مــن تحولهــا لســاحات مواجهــة مــع الجنــود، 

صيب  وخــالل ذلــك استشــهد ســتة فلســطينيين واأ

العشرات.

بــو ريــا )٤6 عامــا( كانــت تبلــغ مــن العمــر  جليلــة اأ

بــو ريــا )2٨  ســنة واحــدة حيــن خــرج والدهــا رجــا اأ

صوات الهتاف  نذاك من منزله بعد ســماعه اأ عامــا( اآ

والمواجهــات بعــد ارتقــاء الشــهيدين خيــر ياســين 

وخضــر خاليلــة في عرابــة، كانت حينهــا المدرعات 

ســخنين  بلدتــه  تجــوب  ســرائيلية  الإ العســكرية 

ضراب المعلن فيها. فشال الإ لإ

ربع وخرج  ن والدها ترك زوجته وطفالته الأ وتقول اإ

للمشــاركة فــي المواجهــات؛ وبالقــرب مــن المنــزل 

غلقت عينيها  سمعت زوجته صوت طلقات نارية فاأ

ل تكــون اقتربــت منــه، وبعــد ذلك عم  ودعــت هللا اأ

ة؛  هدوء غريب المكان لتخرج صيحات الهتاف فجاأ

هالي رجا مضرجا بدمائه برصاصة في  حين وجد الأ

سرائيلي. سه من قناص اإ راأ

لــى  اإ خاصــة  بمركبــة  رجــا  نقــل  هالــي  الأ حــاول 

نه كان على قيد الحياة وينزف بشكل  المستشــفى لأ

كبيــر، ولكــن جنــود الحتــالل منعــوا المركبــة مــن 

الخــروج مــن البلــدة، ثــم قامــوا بتحطيــم الزجــاج 

الخلفي للمركبة حين حاول ســائقها التقدم، وحين 

ســرتها  حد اأ لــى المستشــفى بقــي ُملًقــى على اأ وصــل اإ

دون تقديم العالج له، فنزف حتى استشهد.

ومنــذ ذلــك الحين كبــرت جليلة وشــقيقاتها يحملن 

لقــب "بنــات الشــهيد"؛ وعرفــن مــن خــالل قصص 

والدتهن وجدتهن الشجاعة.

ضافت: "كان والدي محبوبا وشهما ل يتنازل عن  واأ

حقــه؛ والكل يعرف عنه ذلك؛ ورســالة استشــهاده 

هلها وهو لبى النداء وقدم  رض طلبت اأ ن الأ كانــت اأ

غلى من كل شيء". رضه التي هي اأ روحه فداء لأ

زوجة رجا عاشت طوال ٤5 عاما كي ترعى طفالتها 

هالــي معهــا علــى  بعــد استشــهاده؛ ولكــن وقفــة الأ

مدار الســنوات لم تجعل جليلة وشــقيقاتها يشعرن 

هالي سخنين يتواجدون حولهن  باليتم، وكان كل اأ

باستمرار ويقدمون لهن الدعم المعنوي.

مــا عــن ســخنين وغيرهــا مــن البلــدات المجــاورة؛  اأ

نهــا مــا زالــت تعانــي مــن مصــادرة  فتقــول جليلــة اإ

ســاليب العنصرية المســتمرة،  راضــي والتهويد واأ الأ

رضهــم  باأ متمســكين  زالــوا  مــا  هالــي  الأ ن  اأ مؤكــدة 

ويرفضون كل هذه الممارسات.

ذار من كل عام  نــه في الثالثين مــن اآ لــى اأ شــارت اإ واأ

كاليل  هالــي بزيــارة قبــور الشــهداء ووضــع اأ يقــوم الأ

الزهــور عليهــا؛ ثــم تنطلــق مســيرة ويقــام مهرجــان 

الشــهداء  مجــاد  باأ للتذكيــر  عــام  كل  فــي  مركــزي 

رضهم. ودفاعهم عن اأ

الشــهيد رجــا اغباريــة عــرض عليــه الحتــالل تــرك 

راضيــه التــي يزرعهــا ولكنــه رفــض ذلــك؛ معتبــرا  اأ

غــراءات الحتــالل للفلســطينيين بالعمــل فــي  ن اإ اأ

راضي والسيطرة عليها،  المدن هي مقدمة لتهويد الأ

ولكنه بقي يزرعها ومتمسكا بذلك حتى استشهد.
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لى  قرباء؛ عالقاٌت اجتماعية متفاوتــة يصل بعضها اإ و غيــر اأ قرباَء اأ تنشــاأ بيــن النــاس، اأ

لى عــداوة ضارية  حيانــًا، وينقلــب بعضها اإ الصداقــة الحميمــة التــي ل تبلغهــا القرابــة اأ

يجابية  دونهــا مرتبــة المتخاصمين، وبين هذه وتلك درجات مختلفة من العالقات الإ

يجابًا، وتفرز هذه العالقات روابط قوية  والســلبية، وربما المتداخلة العناصر ســلبًا واإ

نها شؤونه،  خر، وكاأ يجابية تجعل كاًل من المتصادقين يهتم بشؤون الآ في الحالت الإ

فَيفرح لفرحه، ويغتم لهمومه.

ى النصح  ن راأ ن يتدخل في شــؤونه، فينصُح لــه اإ وقــد يجــد مــن حــق الصداقــة عليــه اأ

ى اللــوم رادعــًا ومنجيــًا مــن عثــرة يكاد  ن راأ لزمــًا فــي موقــف مــن المواقــف، ويلــوم اإ

ن  ن يشــتد في لومه فيبلغ درجة التعنيف اإ لى اأ يتردى فيها صديقه، وقد يجد حاجة اإ

ذى بنتائجه، فاللوم هزة ينبغي  ن صديقه ســيكرر خطاأ اجترحه من قبل وتاأ حســب اأ

و َبُعد رشــده، ليســتفيق من غفوته، ويتدارك نفســه  ن نفعلها لمن غاب عنه وعيه، اأ اأ

ن يلدغ للمرة الثانية. قبل اأ

وبقــدر مــا تكــون العالقة بين الطرفين قوية وحميمة يكــون النصح واللوم صادقًا في 

خــالص صاحبه  خــر مقتنعًا باإ هدافــه، مفيــدًا فــي نتائجــه، وبقــدر ما يكــون الطرف الآ اأ

عذاره  فادته من اللوم كبيــرة، واإ وحرصــه علــى مصالحه يكــون تقبله للنصح عاليــًا، واإ

لالئمين مسوغًا.

فاقها واســعة، لها حدود تقف عندها، وتنتفض  نســانية مهما كانت اآ ن النفس الإ غير اأ

فاقها،  ن تنتفــض، وتتقلص اآ خــر يتجــاوز تلك الحدود، فمــا تلبث اأ ن الآ حســت بــاأ ذا اأ اإ

ولي  بــواب دون نصح الناصحيــن، وتنفر من لوم الالئميــن، ولو كانوا اأ وربمــا تغلــق الأ

ليها تجريٌح،  ن ما يوجه اإ قربى، وينعكس فهمها لما يقصده الناصح والالئم، وتحسب اأ

ن  لــم الجراح، وتكون النتائج في غير ما يريده الناصحون والالئمون؛ لذا فاإ وتحــس باأ

ن يشــرع فــي خطابــه هو  خــذ بــه الالئــم قبــل اأ ن يراعيــه الناصــح، وياأ ول مــا ينبغــي اأ اأ

تي، وتقدير الظرف المناسب لخطابه، وقبل ذلك كله تقدير مدى  الحكمة وحسن التاأ

ن كان هذا المخاطــب ذا نفس  قــدرة المخاطــب علــى اســتيعاب الخطــاب وتقبلــه، فــاإ

و اللوم،  و حماقة، فمن الخطاأ الشــنيع مواجهته بالنصح المباشــر اأ و جهل اأ مصمتة، اأ

صــم، وقديمًا قال  لقيتها على جدار اأ ذا اأ كبــر اإ و التعنيــف، فالكــرة ترتــد، وربمــا بقوة اأ اأ

المتنبي:

ومن البلية عذل من ل يرعوي       عن جهله وخطاب من ل يفهُم

ذا لم تحســن  و العتب اإ وحتــى الــذي ليــس بجاهــل، ول ســفيه، قــد ل يتقبــل النصــح اأ

ذا لم تتجنب  تقدير الظرف الذي تخاطبه فيه، والحالة النفســية التي يكون عليها، واإ

حســن ما تســتنتجه من قــول الصحابة عن نصح رســول هللا  لحــاح، ومــا اأ التكــرار والإ

صلــى هللا عليــه وســلم لهــم: "كان يتخولنــا بالنصيحــة"!، ففــي التخــول حســن تخيــر 

دراك الحالــة، ولطــف المدخل. وقديمًا صور الشــاعر عــدي بن زيد، والذي  الزمــن، واإ

يصنفــه بعــض الدارســين فــي الحنفــاء، صــورة ردة الفعــل علــى النصــح واللــوم الذي 

يتجاوز حده ول يحسن اختيار ظرفه، فقال:

وعـاذلــة هـبـت بـلـيل تلومني              فلما غلت في اللوم قلت لها اقصري

ـك الـمـتــــردد ن اللوم في غير كنهه               عـلـى ِثـًنـى مــن غـّيِ عاذل اإ اأ

عاذل قد لقيت ما يزع الفتى              وطــابـقـت فـي الحجلين مشي المقيد اأ

لوانًا مــن معاني النصح واللــوم والعذل، وحمل  وعلــى امتــداد العصــور حمل الشــعر اأ

ن يكون  يما اهتمام باأ يجابية والســلبية، وكان بعض الشــعراء مهتمًا اأ ردات الفعل الإ

النصح في الظرف الذي يهياأ له القبول، واللوم في الموقع الذي يحقق ما يريده الالئم 

لفنا تنبيه لتجنب خطاأ لم يقع بعد ويتوقع وقوعه،  من خير لمن يلومه، فالنصح كما اأ

واللــوم يكــون لعثــرة تعثــر بهــا الملــوم كــي يســتفيد مــن عثرتــه، ويتحمل مســؤوليتها 

ن يكون الناصــح حكيمًا في  حوال لبــد اأ ويتحصــن مــن التعثــر بهــا ثانية، وفــي كل الأ

بيات لشــاعر  خطابه، والالئم شــفيقًا بمن يلومه، يخزه برفق ول يجرحه، وبين يدي اأ

حمد بن حسين بن مصطفى الكيواني يحذر  بناء القرن الثاني عشر الهجري هو اأ من اأ

حس  ذا اأ ن ينتج عنه اإ لى تجريح وذم، ويبين ما يمكــن اأ فيهــا مــن اللــوم الــذي ينقلب اإ

لى العناد  ذ تكون النتيجة عكســية تمامــًا تدفعه اإ ن لومــه تعنيــف مؤلم، اإ المخاطــب اأ

حق  نئٍذ يكون الالئم اأ ذا تكرر اللوم والتعنيف، فاآ صرار على ما هو عليه، وخاصة اإ والإ

يضًا؛ فيقول: باللوم، بل وبالذم اأ

يا مكـثرًا من ذم كل ذميم                     ابداأ بنفسك قـبـــل كــل ملوم

صرارًا وقد              يـتــكـسر الـمعــوج بـالتقويم قد يورث التعنيف اإ

داب عند معاشر                 مع زهدهم في العلم والتعليم لن تنجح الآ

نها                 ريحانة في راحـة المزكــوم كم حكمٍة عند الجهول كاأ

و عتبهم،  ن يخففوا على النــاس، ول يثقلوا في نصحهم اأ وينصــح الشــاعر الناصحيــن باأ

ن لــم  خطــاء وليســت جرائــر، واإ نهــا اأ خريــن ويقيلوهــم فيهــا، لأ ن يتقبلــوا عتــاب الآ واأ

لى قلوبهم، ولن يقدروا علــى تحقيق ما يبغونه من نصحهم  يفعلــوا ذلــك فلــن يصلوا اإ

لى الصواب والحق، فيقول: رشادهم اإ واإ

ن المخفف ليس بالمسؤوم خفف على الناس المؤونة في اللقا                 اإ

نه                     َنَفُس النسيم يمر بالمحموم ليُن الخطاب مع الجهول كاأ

قل العثار ول تعرض ول                         تغضب فليس المرء بالمعصوم اأ

خاطب بقدرك دائمًا وبقدر من                     خاطبته بالرفق والتفهيم

ن برب العرش ظنك دائمًا                     تظفر بخير ليس بالمحسوم َحّسِ

ويســتطرد الشــاعر بعــد ذلــك في نصــح الناصحيــن ولوم الالئميــن الذيــن ل يجعلون 

نفســهم، وفي تجنب مــا يقع فيه  نفســهم قــدوة فــي تطبيــق ما ينصحون بــه على اأ مــن اأ

ثر في النفوس قد يتجاوز  الملومون من عثرات، فالقدوة الصالحة نصيحة صامتة لها اأ

ثر النصيحة المنطوقة. اأ

لى عكس ما نريده، ويســوق لنا شــرًا  مــر قد يؤدي اإ ن الغلــو فــي كل اأ وبعــد؛ فــال شــك اأ

ن يتحلــى  ن يتبــواأ مقعــد الناصحيــن؛ اأ ن مــن الضــرورة بمــكان لمــن يريــد اأ وبيــاًل، واأ

و اللــوم، وظــرف مــن  خــذ بالســنة النبويــة فــي تخــول زمــن النصيحــة اأ بالحكمــة، وياأ

عمــاق نفســه،  لــى اأ فضــل الــذي ندخــل مــن خاللــه اإ نخاطبــه، وفــي تخيــر المدخــل الأ

سالمية  خذ به، وهذا ما تحرص الشريعة الإ ونجعله يثق بخطابنا، ويحسن تقديره وياأ

ســالميون في نشــر ثقافته، وتوجيه  دباء الإ عليه، وما يجتهد المصلحون والوعاظ والأ

ليها. فراد والمجتمعات اإ الأ

األدب اإلسالمي والصداقات

 
ُ

ية )َسَيْجَعل الســؤال )٨٨(: لماذا جاءت الآ

تي  ُ َبْعــدَ ُعْســرٍ ُيْســًرا )7( الطــالق( ولم تاأ للاَّ

نَّ َمَع اْلُعْســِر ُيْســًرا  على نســق قوله تعالى )اإ

)6( الشرح( ؟

)ســيجعل( هنا ِذكر حالة عســر كما في قوله 

ــا  تعالــى )َوَمــْن ُقــِدَر َعَلْيــِه ِرْزُقــُه َفْلُيْنِفــْق ِممَّ

ُقــِدر  نمــا  ن واإ ( ليــس معــه يســر الآ ُ َتــاُه للاَّ َ اآ

ن وهــو ُمضّيق عليه واليســر  عليــه الــرزق الآ

ِمــْن  َســَعٍة  ُذو  )ِلُيْنِفــْق  بعــد  فيمــا  ســيكون 

َتاُه  ا اآَ
َســَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق ِممَّ

 
ُ

ْجَعل َتاَها َســيَ لَّ َمــا اآَ ُ َنْفًســا اإ ــفُ للاَّ ُ َل ُيَكّلِ للاَّ

ا )7(( فهــذه حالة واقعة  ُ َبْعَد ُعْســرٍ ُيْســرً للاَّ

خاصة معّينة والتوســعة ســتكون فيما بعد. 

ن مــع العســر  تــي محلهــا )اإ ن تاأ ول يمكــن اأ

ســورة  فــي  هــذه  عامــة  حالــة  فهــذه  يســرا( 

نها خاصة  يان قســم يقــول اأ الشــرح وفيها راأ

ن سورة  بالرسول - صلى هللا عليه وسلم - لأ

الشــرح والضحى خاصتان بالرســول - صلى 

ن مع العسر الذي هو فيه  هللا عليه وسلم - اأ

ســيكون معــه يســر وقســم يقــول هــذه عامة 

ذا قضــى ُعســرًا قضى  ن هللا تعالــى اإ بمعنــى اأ

نه  معه الُيســر حتى يغلبه، فاهلل تعالى قّدر اأ

ذا قضى ُعسرًا قّدر معه ُيسرًا. اإ

لة معينة  ولى حالة خاصة ومساأ ية الأ ذن الآ اإ

ن  ن مــع العســر يســرا( لأ ول يصــح معهــا )اإ

ية وعد  ن والآ الــرزق مقــّدر وُمضّيق عليــه الآ

ن ييسر هللا تعالى له فيما بعد. باأ
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سعر الصرف وأشياء أخرى.. الموازنة 

تدخل معترك الخالفات السياسية 

دار السالم/ بغداد

زق  لغــام الموازنة المالية، حتــى واجهت ماأ لــم تتوقف اأ

ســعر صــرف الــدولر، فــي ظــل المســاعي التــي تقودهــا 

لى سابق عهده، فيما تقف كـتل  عادته اإ كـتل سياسية، لإ

كبيــرة علــى الطــرف من هذا المســار، وترى فيــه، ضررًا 

علــى الوضــع الحالي، وربمــا يحول دون تمريــر الموازنة 

بشكل عام.

النهــج  مثــل  خــرى،  اأ وكـتــل  الفتــح  تحالــف  واشــترط 

الموازنــة  تمريــر  علــى  تصويتــه  يكــون  ن  اأ الوطنــي، 

صــرف  ســعر  بخفــض   2021 لعــام  للبــالد  التحاديــة 

لى ســابق  عادته اإ الــدولر فــي مقابل العملــة الوطنية، واإ

سيســها مجددًا،  عــادة الموازنــة، وتاأ عهــده، وهــو يعنــي اإ

وفق المتغير الجديد، حسب ما يؤكد نواب.

زاء بنود الموازنة  غلب النقاشات اإ وعلى رغم استكمال اأ

ن الجدال ما زال  داخــل مجلس النواب العراقــي، غير اأ

لى جانب  حزاب والقــوى السياســية؛ فاإ محتدمــًا بيــن الأ

لى  طراف الكردية اإ شــروط الفتح، ثمة شــروط تسعى الأ

قليم كردستان من الموازنة. فرضها، وتتعّلق بحصة اإ

اتهامات تالحق سائرون

لــى تحالــف ســائرون، الــذي  صابــع التهــام اإ وتوجهــت اأ

نــه  باأ الصــدر،  مقتــدى  الصــدري،  التيــار  زعيــم  يقــوده 

مام الدينار، على رغم  عادة سعر صرف الدولر اأ يعرقل اإ

خرى. غلب الكـتل النيابية الأ موافقة اأ

ن “الســبب  وقــال النائــب فــي البرلمــان عامــر الفائــز: اإ

ساســه الحكومــة والبنــك المركــزي  الــذي رفعــت علــى اأ

سعر صرف الدولر انتفى مع ارتفاع اسعار النفط الذي 

ســيوفر للموازنــة 22 تريليــون لســد العجز وفتــح ابواب 

اقتصاديــة اخــرى بدًل من رفع قيمة الــدولر لتوفير 10 

تريليون”.

الكـتــل  جميــع  ن”  اأ  ” صحفــي  تصريــح  فــي  ضــاف  واأ

عــادة ســعر صــرف الــدولر الــى عهــده  اإ السياســية مــع 

الســابق ويهــددون بعــدم تمريــر الموازنــة فــي حــال لــم 

الــذي  ســائرون  تحالــف  عــدا  بالموازنــة  ســعره  يتغيــر 

عيــد  ذا اأ تعهــد اعضــاءه بعــدم دخــول قاعــة البرلمــان اإ

ســعر الصــرف الســابق كــون محافــظ البنــك المركــزي 

مرشحهم”.

ارتفاع لمرة واحدة

يرادات غيــر نفطية  مــل خطــة الموازنــة في تحقيــق اإ وتاأ

بـــ11  مقارنــة   ، العــام 2021  فــي  تريليــون  بقيمــة 1٨ 

يرادات  ن تصل الإ تريليونا في ميزانية 2019 . وتتوقع اأ

قــل بـــ20 تريليــون مــن  ي اأ لــى 73 تريليــون اأ النفطيــة اإ

العام 2019.

الــوزراء  مجلــس  رئيــس  مستشــار  اعتبــر  جهتــه،  مــن 

ارتفــاع  ن  اأ صالــح،   محمــد  مظهــر  الماليــة،  للشــؤون 

سواق “يكون لمرة واحدة ول يستمر الى  سعار في الأ الأ

المستقبل”.

ن “المناكـفــات بين  وقــال صالــح فــي تصريــح صحفــي، اإ

لة تغيير سعر صرف الدولر،  الكـتل السياسية على مساأ

ســتؤثر فــي حركــة العــرض والطلب مــا يخلــق اضطرابًا 

غيــر  التوقعــات  هــذه  ن  اأ خاصــة  الســوق،  حركــة  فــي 

ســعار يكون  ن “ارتفاع الأ ن”، مضيفًا اأ محســومة الى الآ

ن هذه  عتقد اأ لمرة واحدة ول يســتمر الى المســتقبل، واأ

)معلومات ملونة( تبنى عليها توقعات خاطئة”.

دون  مــن  مســتمرة  الســتيراد  “ســبل  ن  اأ لــى  اإ ولفــت 

ن المســتوى العــام  ن التوقعــات بشــاأ توقــف، لذلــك فــاإ

ســعار ســيتوقف عند نقطة مســتقرة، وسبل العرض  لالأ

ن على مصراعيها سواء من الناحية  السلعي مفتوحة الآ

معدلتهــا  فــي  الثابتــة  جنبيــة  الأ بالعملــة  و  اأ التمويليــة 

عتقد  شــكالها، لذا اأ لتمويل التجارة الخارجية بمختلف اأ

ســعار سيســتقر مســتقباًل، ولــن تبقى على  ن ارتفــاع الأ اأ

هذا الحال”.

مين العــام لحركــة »عصائب  ن، قــدم الأ وفــي هــذا الشــاأ

هــل الحــق« قيــس الخزعلــي، مقترحات عــدة لمعالجة  اأ

تغيير سعر صرف الدولر مقابل الدينار العراقي.

نه »مــع تزايد معاناة  وقــال فــي »تغريــدة« عبر »تويتر« اإ

سعار المواد  بناء شــعبنا بســبب ارتفاع اأ عدد كبير من اأ

الستهالكية المستمر نتيجة القرار الحكومي برفع سعر 

صــرف الــدولر، وحتى يتم التراجع عن هذا القرار، لبد 

خرى لتخفيف هذه المعاناة، منها  لى طرق اأ من اللجوء اإ

لــى رواتــب الموظفيــن المتضررين  ضافــة مخصصــات اإ اإ

وكذلك المشمولين بشبكة الحماية الجتماعية«.

من اختصاص البنك المركزي

ن تعديل ســعر  وعلــى رغــم المطالبــات المتصاعدة بشــاأ

القتصــادي  العراقــي  المركــز  مديــر  ن  اأ ل  اإ الصــرف، 

نه ل يمكن لمجلس  كد اأ السياسي، وسام حدمل الحلو، اأ

النواب العراقي تغيير سعر الصرف.

ن قانــون 56 للعــام  ــن الحلــو، فــي بيــان صحافــي، اأ وبيَّ

ن مــن المهــام الرئيســة للبنك  200٤ المــادة ٤، يؤكــد اأ

المركزي العراقي هي تحديد ســعر الصرف بتنســيق مع 

وزارة الماليــة والحكومة العراقيــة، وان مجلس النواب 

ل يحق له تحديد سعر الصرف.

ر مجلــس النواب على تغير  صَّ نه “في حال اأ لــى اأ ولفــًت اإ

ســعر الصــرف فــي الموازنــة المخصصــة للعــام 2021، 

سيقوم البنك المركزي العراقي بالطعن في الموازنة”.

ويعتمد العراق في 95% من دخله على عائدات النفط. 

خــر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديســمبر/ وكانــت اآ

لى  ول 2015 عندمــا رفــع ســعر بيــع الــدولر اإ كانــون الأ

11٨2 دينــارا مقابــل 1166 دينــارا فــي الســابق، لكــن 

علــى منــذ  خفــض قيمــة الدينــار بمعــدل كبيــر، وهــو الأ

ســعار الســلع؛ ممــا  لــى رفــع اأ دى فــورًا  اإ عــام 2003، اأ

ضــر بمســتويات المعيشــة، خاصــة للطبقــات الفقيــرة، 

والعاملة، وطبقة المتقاعدين والمرضى.

سعار النفط في وقت سابق من هذا العام،  ومنذ انهيار اأ

زمــة ســيولة غيــر مســبوقة، اضطــرت  اأ يواجــه العــراق 

لى القتراض  حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اإ

مــن احتياطيــات البنك بالدولر لســداد مــا يقرب من 5 

مليــارات دولر شــهريا، تمثــل رواتــب موظفــي القطــاع 

العام ومعاشات التقاعد.
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9اتجاهات الرأي 

جاسم الشمري

نســان في الحياة تشــبه تقّلبات  تقلبات الإ

مراض الُمْزمنة  زمــان، فالأ البلدان عبر الأ

مراض  هلّيــة، واأ تشــبه فوضى الحــروب الأ

منّيــة،  القــّوات الأ القلــب تشــبه هشاشــة 

وهكــذا فــكّل عضــو فــي الجســد البشــرّي 

دوار مؤّسسات الدول. دوره كاأ

قــالم،  وقــات العصيبــة تتمــّرد الأ وفــي الأ

الذيــن  صحابهــا  اأ مثــل  تمامــًا  وتمــرض 

ناملهــم عــن كـتابــة ســطر واحــد  تتجّمــد اأ

فضاًل عن جملة مفيدة!

ن  بــى اأ مــّرات كـثيــرة ُيعاندنــي القلــم، وياأ

م مــّل  يكـتــب شــياًئ، فهــل تمــّرد علــّي؟ اأ

م يطلــب اســتراحة  اأ مــن همــوم بلــدي؟ 

كـثر من  بعد ســنوات وسنوات من كـتابة اأ

ّن  م اأ لــف مقال في الشــؤون العراقّيــة؟ اأ اأ

اعتــالل صحتــي خالل هذا الشــهر زرعت 

فيه الخوار والتعب؟

ســباب "تمــّرد قلمــي" وجــد  وبعيــدًا عــن اأ

ناملــي؛  اأ بيــن  ويتحــّرك  مضطــرًا  نفســه 

كــره كّل َمْن َيلوذ  كــره الصمت، واأ ّننــي اأ لأ

بالســكوت، ويهــرب من قــول كلمة الحّق 

هله! ونصرة اأ

نــواع التمــّرد هــو تمــّرد القلــم  صعــب اأ واأ

والفكــر فــي الغربــة، حيــث ل تعــرف َمــْن 

نــت، ول َمــْن تكــون، ول تعــرف موضــع  اأ

قدمك؟

مجهــوًل  هيــكاًل  تكــون  ن  اأ معنــى  مــا 

متحــركًا فــي بلدان الغتــراب بين ماليين 

الهياكل؟

ن تكــون مجــّرد رقــم ضريبــّي  ومــا معنــى اأ

ن ُتحاســب علــى جثتــك الثقيلــة  يجــب اأ

هــات فــي كّل  المليئــة بهمــوم الغربــة والآ

سنة؟

تحّولــت  التــي  ّيامــك  اأ طعــم  معنــى  ومــا 

قامة" ل قيمة لك بدونه؟ لمجّرد "كارت اإ

ن تكــون مجــّرد "فيــزا كارد"  ومــا معنــى اأ

التــي  الوهمّيــة  ميــن  التاأ لشــركات  تدفــع 

بعشــرات  فاعلــة  غيــر  وراقــًا  اأ تعطيــك 

نت مستسلم ُمْستكين؟ الدولرات واأ

ّن الراكضين نحو دروب الهجرة واهمون  اإ

ذانهم! ففــي الغربة ل قيمة  نائمــون علــى اآ

لســيارتك الفارهــة، ول لقصرك المنيف، 

مــام تعّطشــك  اأ و حســاباتك المصرفّيــة  اأ

و  مــك، اأ و حنــان، مــن اأ للمســة عطــف، اأ

قربائك! و قريب من اأ ختك، اأ اأ

ليك  فــي الغربة تكــون كـ"حصان" يشــار اإ

فــي  الجــري  علــى  القــدرة  تمتلــك  طالمــا 

و تكون  مياديــن الحيــاة، وحينما تســقط اأ

ّن مــن  ضــواء، وكاأ ضعيفــًا تبتعــد عنــك الأ

ّلــم  نســانًا يئــّن، ويحــّن ويتاأ ســقط ليــس اإ

الشــوق  لحظــات  فــي  ويبكــي  ويتحســر 

والضعف!

شــيء  كّل  الغربــة  دهاليــز  فــي  هنالــك 

يتطلــب الركــض والجري، وبعد ســنوات 

مــام  اأ تقــف  الغربــة"  فــي  "التيــه  مــن 

ّنك  ة لتكـتشــف الحقيقــة الصادمة اأ المــراآ

ن  اأ جمــل ســنوات حياتــك دون  اأ فقــدت 

صبــح  هدافــك، بــل رّبمــا اأ بســط اأ ُتحّقــق اأ

عــداء وقليــل من  لف الأ و اآ لديــك مــائت اأ

صدقاء بســبب قلمك الذي حاول نقل  الأ

لم والدماء! الحقيقة والصرخات والآ

الجنســّية  علــى  تحصــل  ن  اأ يعنــي  مــاذا 

و  اأ البريطانّيــة  و  اأ لمانّيــة  الأ و  اأ الســويدّية 

ن عشــت  نــت وحــدك تعــرف اإ غيرهــا؟ فاأ

م كنت غارقًا  ســعيدًا في دهاليز الغربة، اأ

جنبّي. في وهم الجواز الأ

ُيحّقــق  ن  اأ نســان  لالإ الحقيقّيــة  الســعادة 

هدافــه فــي الحيــاة، فهــل حّققنــا  بعــض اأ

بشــرّية  كــوام  اأ مجــّرد  نحــن  م  اأ بعضهــا، 

هداف تذكر؟ ّي اأ عبرت سبيل الحياة بال اأ

لف المخّدرين  فــي الغربة تجد عشــرات اآ

وهــام الســعادة المزّيفــة؛  الغارقيــن فــي اأ

ّنهــم فــي ســاعتها يمتلكــون القــدرة على  لأ

"الجري" في ميادين الغربة.

وطانهــم، رّتبــوا لهــم  لــى اأ عيــدوا النــاس اإ اأ

الــدواء  وحّبــة  الكريمــة  الحيــاة  فــرص 

المليئة بالعافية، ورغيف الخبز المحشّي 

بالكرامة.

ن واجبها ينحصر في  الدولــة التــي تعتقد اأ

مــن فقط؛ هذه  تخويــف النــاس لضبط الأ

دولــة فاشــلة بــكّل المقاييس، بــل الدولة 

الناجحــة هي التــي تعتني بالمواطنين في 

هــم وترحالهــم، تمامــًا كمــا تفعــل كّل  حّلِ

الــدول الغربّيــة وبعــض الــدول العربّيــة، 

الخــارج  فــي  ســفاراتها  بتوجيــه  وذلــك 

لمواطنيهــا  مــن  الآ البيــت  تكــون  ن  لأ

تلــك  عــن جعــل  المغتربيــن، والبتعــاد 

البيــوت الوطنّيــة الخارجّيــة )الســفارات 

والقنصلّيــات والممّثليات( مجــّرد دهاليز 

للتجّســس، ورّبمــا مقار لعصابات شــّريرة 

لترهيــب النــاس، كمــا حصــل مــع بعــض 

ســفارات  مــن  العديــد  فــي  العراقّييــن 

تكــون  ن  اأ يفتــرض  التــي  وهــي  الوطــن، 

الممزوجــة  الخدمــات  لتقديــم  ماكــن  اأ

وليســت  للمواطنيــن،  وكرامــة  بشــرف 

هانة الناس وتخويفهم! دوائر مظلمة لإ

ول  بمواطنيهــا،  تعتنــي  ل  التــي  الدولــة 

تحافــظ على حياتهــم وكرامتهم وصّحتهم 

مين الصّحّي  قّل، التاأ ول توّفر لهم، على الأ

وهم في دهاليز الغربة، هذه الدولة مؤلم 

ن يقتات ساستها من خيرات الشعب! اأ

وليســت  منّيــات،  اأ ليــس  نقولــه  مــا 

بــل  للمواطنيــن،  حكومّيــة  كراميــات"  "اإ

نسانّية! بعض حقوق الناس الإ

ّن حقوقنــا المنهوبــة ضاعــت في  لنتذكــر اأ

جيوب الفاســدين والســّراق والمتاجرين 

بقضايا الوطن المواطن!

مــراض والتحّديات من  وتبقــى الغربة والأ

نســان  كبــر المــدارس التــي يتعّلم فيها الإ اأ

صدقاء  هل والأ قيمــة الوطن والصّحة والأ

وطان! والعيش الرغيد في الأ
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الغربة والوطن والمرض وقضايا أخرى!
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شيخنا محمد عمو

مر ســماوي في تاريخ  ول اأ تكشــف لنا ســورة العلق عن اأ

ِذی  َك اٱلَّ
ســالم بممارســة وتعلم القراءة }اٱۡقَراأۡ ِباٱۡسِم َرِبّ الإ

لى المعرفــة والهداية  هــم اإ َخَلــَق{ باعتبارهــا الســبيل الأ

والنطــالق فــي مضمار الحياة بقــوة ووعي وبرهان، وقد 

المســلمين،  وغيــر  المســلمون  هميــَة  الأ هــذه  اكـتشــَف 

بدعــوة  والغربييــن  العــرب  الكـتــاب  مــن  كـثيــر  فاهتــّم 

لــى القــراءة باعتبارها تمثــل منهج حيــاة وغذاًء  النــاس اإ

للــروح وتنشــيطًا للعقــل وعــادة مــن عــادات العظماء، 

حيــاة(  منهــج  )القــراءة  منهــا:   عديــدة  كـتــب  ّلفــت  فاأ

ليات(  لراغب الســرجاني، و)القراءة المثمرة: مفاهيم واآ

لبرتــو مانغويــل،  لعبــد الكريــم بــكار، و)فــن القــراءة( لأ

القــراءة(  عــادة  تنميــة  ســس  اأ الجامعــة:  و)القــراءة 

لدونالين ميلر وسوزان كيلي.

ــم من دورات جادة  ّلف من كـتب نوعية وُنِظّ ورغــم مــا اأ

لى دخول عالــم القراءة  جــل تعبيــد طريق يــؤدي اإ مــن اأ

لــى عالــم  بــكل يســر وســهولة، ل تــزال معالــم الطريــق اإ

لــى  اإ المتعطشــين  بعــض  لــدى  واضحــة  غيــر  القــراءة 

المعرفــة والتهــام الكـتــب، وهــذه الضبابيــة التــي يعاني 

لــى قواعــد وخطوات  منهــا بعــض القــراء تؤكــد الحاجة اإ

عمليــة تســاعد القــراء في الســتفادة مما ســَيقرؤون من 

كـتــب ودراســات، وتوّفــر عليهم الوقــت والجهد في هذا 

ٍن واحد )عالم القراءة(. العالم الشاق الممتع في اآ

فــت فــي هــذا المجــال  ِلّ أ
خــر الكـتــب التــي ا ولعــل مــن اآ

كـتــاب )مقاليــد القــراءة: خطــوات عمليــة لدخــول عالم 

القــراءة( للكاتب ســالم القحطانــي، الصادر 2021 عن 

نه  ف المؤلف كـتابه هذا باأ دار الروافــد الثقافيــة، وقد عرَّ

“كـتــاب مختصــر فــي فن القــراءة، ليس فيــه الكالم عن 

غــزل القــراء في القــراءة، ول الكالم عــن رائحة الكـتب 

نما يقدم خطوات عملية ستســاعد من  والغــرام بهــا”، واإ

- في  يــن يبــداأ هميــة القــراءة -لكنــه احتــار مــن اأ اقتنــع باأ

ولوج عالمها بسهولة.

فضائل تعلم القراءة

همية في حياة  ن ُينكر ما للقراءة من اأ ل يمكــن لعاقــل اأ

غلبيــة الســاحقة مــن النــاس تؤمــن  نســان، ولعــل الأ الإ

هميــة القراءة ودورها في تغذية الروح والعقل ســواء  باأ

هميــة نجدهــا عنــد  م لــم تمارســها، وهــذه الأ مارســتها اأ

قدميــن نجــد الخليفة  قدميــن والمعاصريــن، فمــن الأ الأ

لّذ  مون بن هارون الرشيد يقول: “ل نزهة اأ العباسي الماأ

من النظر في عقول الرجال”، كما نجد الجاحظ يصرح 

لّذ عنده  ن “من لم تكن نفقته التي تخرج في الكـتب اأ باأ

مــن عشــق القيــان )الجــواري( لــم يبلغ في العلــم مبلغًا 

ن  كس يقول: “اإ رضيــًا”، ومن المعاصرين نجد مالكوم اإ

ن يغير مجرى  ٌ باأ
ن كـتابًا واحــدًا كـفيل النــاس ل تعــرف اأ

قــوال وغيرهــا تؤكــد لنــا  نســان”، وكل هــذه الأ حيــاة الإ

قيمة القراءة وتكشف لنا عن فضائلها العديدة.

وقــد كشــف ســالم القحطاني فــي مدخل كـتابــه هذا عن 

فضائــل كـثيــرة للقــراءة من خالل الحديث عن خمســة 

ن  اأ فــي  يتمثــل  الــذي  الشــرعي،  الوجــه  ول:  الأ وجــوه، 

قــراءة الكـتب النافعة عبــادة يحبها هللا تعالى، والثاني: 

الوجــه اللغــوي، فالكـتــب ُتعِطــي القارئ مخزونــًا لغويًا 

عظيمــًا ل يجــده عند غيرها، والثالث: الوجه النفســي – 

الروحي، فالقراءة تغذية روحية ومتعة من متع الدنيا، 

نســان  والرابــع: الوجــه الجتماعــي، فالقــراءة تتيــح لالإ

ن يتجنــب الكـثيــر مــن التجمعــات غير المفيــدة ويخلو  اأ

بكـتابــه “فخيــر جليــس فــي الزمــان كـتــاب”، والخامس: 

الوجــه العقلــي، فالقراءة توّســع مدارك العقــل، وتنمي 

بداع، وتحسن من جودة التركيز. مهارة التفكير والإ

قبل القراءة

ول )قبــل القراءة(، يقــدم المؤلف جملة  فــي الفصــل الأ

خذها القارئ  ن ياأ مــن النصائح والخطوات التي ينبغي اأ

بعيــن العتبــار كــي تســاعده فــي دخــول عالــم القــراءة 

ول هــذه الخطــوات تحديــد الهــدف  يجابيــة، اأ بطريقــة اإ

حمد رحمه  ن الخليل بن اأ المرجــو من القراءة، ويبــدو اأ

ســهام فــي رســم معالــم هــذه الخطــوة  هللا قــد حــاول الإ

ن تكون عالمًا  ردت اأ ذا اأ للقــارئ، وذلــك عندمــا قــال: “اإ

ديبًا فخذ  ن تكون اأ ردت اأ ن اأ فاقصــد لفــٍن من العلــم، واإ

حسنه”. من كل شيء اأ

المؤلــف  ســّماه  مــا  فــي  فتتمثــل  الثانيــة  الخطــوة  مــا  اأ

ن  “المستشــار الثقافــي”، الــذي تتمثــل وظيفتــه فــي “اأ

َيُدّلــك علــى الكـتــب المناســبة، ويحــّذرك مــن الكـتــب 

الصعبــة عليــك، ويتــدرج معــك حتــى يرفــع مســتواك، 

ويفــك لك بعــض المغلقات”، ويختصر لك طريق تعلم 

مرك، وتستفيد استفادة  نت على بصيرة من اأ القراءة واأ

حقيقية، وتقراأ قراءة منظمة عقالنية، ول يضيع جهدك 

في قراءة الكـتب غير النافعة.

وتتمثــل بقية الخطوات في الحــذر من المولعين بمدح 

فعل التفضيل،  كل مــا هّب ودّب مــن الكـتب وابتذال اأ

ثم اختيار الوقت والمكان المناسبين للقراءة، والتدرج 

فــي دخــول عالــم تعلــم القــراءة الصحيحــة مــن حيــث 

الكميــة والمضمــون، ويقييد الفوائــد ولو على حائط كما 

يقول الشــعبي، ووضع جدول يومي للمطالعة حتى ولو 

حمد  ن الشيخ اأ كان 10 دقائق فقط، فقد ذكر المؤلف اأ

معبــد خصــص 10 دقائــق فقــط مــن وقتــه قبــل للنــوم 

للقــراءة، فــي حيــن قراأ الشــيخ موســى العازمــي الكـتب 

ذان  حمد والموطاأ بين الأ مام اأ الســتة كلها مع مســند الإ

قامة فقط لصالة الفجر والعصر والعشاء. والإ

في معبد الفكر

فــي الفصــل الثانــي )المكـتبــة( وخطــوات تعلــم القراءة 

ن يتخذها  يحدثنــا المؤلــف عــن الخطــوات التي ينبغــي اأ

فها  القــارئ وهــو جالــس بيــن رفــوف المكـتبــة التــي ُيعِرّ

نها “معبد الفكر ومعتكـف المفكرين”،  عبد هللا كنون باأ

ن ل يغتّر القارئ بالعناوين،  هم تلك الخطوات اأ ومنها اأ

ن “الكـتب كالطعام، فقد يغص  ن يكــون علــى علم بــاأ واأ

ذواق  نســان بلقمــة ول يغــص غيــره بها، وكما تختلــف اأ اإ

الناس في الطعام تختلف في الكـتب”.

ن يدفع  ن الوعــي بالخطــوات الســابقة ينبغي اأ ول شــك اأ

خرى مهمة، منها: تفحص  لى القيــام بخطوات اأ القــارئ اإ

لقاء نظرة ســريعة على  الكـتــاب قبل شــرائه من خالل اإ

الفهــرس والفصــول، ثــم النظــر في نــوع الطبعة واســم 

ن وجــد، فالطبعات كالماركات التجارية فيها  المحقــق اإ

سماء لمعة في عالم التحقيق  الجيد والرديء، وهناك اأ

عبــد  مثــل:  خاصــة،  قيمــة  للكـتــاب  ُتعِطــي  خــراج  والإ

حمد شــاكر، ومحمود شــاكر، ومحمد  الســالم هارون، واأ

لخ. لباني، وفخر الدين قباوة.. اإ ناصر الدين الأ

ن  مــور المهمــة التــي علــى القــارئ فهمهــا اأ ن مــن الأ ثــم اإ

ن وجود كميات كبيرة  كـثرة الكـتب قد تكون ُملهية، واأ

نــه  اأ نســان ل يعنــي بالضــرورة  مــن الكـتــب بجانــب الإ

صبــح واعيــًا فاهمًا، بــل قد تجعله الكـتــب يزداد حيرة  اأ

وعبْت  سالم بن تيمية: “وقد اأ وضالًل، فقد قال شيخ الإ

يعابًا، فمــن نّور هللا قلبه  مــة فــي كل فن مــن الفنون اإ الأ

عماه لــم تــزده كـثرة  هــداُه بمــا يبلغــه مــن ذلــك، ومــن اأ

ن العبرة ليســت  ل حيــرة وضالل”، وبالتالي فاإ الكـتــب اإ

نما  نســان فقط، واإ فــي وجــود كمية مــن الكـتب حول الإ

في استفادته منها وفهمه لمضامينها فهمًا صحيحًا.

حضان الكـتب في اأ

حضــان الكـتــب(، ينتقــل بنا  فــي الفصــل الثالــث )فــي اأ

لى الخطوات التي ينبغي القيام بها بعد شــراء  المؤلف اإ

ول  الكـتــاب والجلوس فــي البيت لقراءته فقرة فقرة، واأ

عــن  موجــزة  فكــرة  القــارئ  خــذ  ياأ ن  اأ الخطــوات  تلــك 

حد الّرفوف،  ن يضعه فــي اأ الكـتــاب الذي اشــتراه قبل اأ

ن يهتم بالمقدمات  وعندمــا يبداأ في قراءته عمليــًا عليه اأ

ساســية مثــل مقدمــة المؤلــف ومقدمــة المحقــق، ثــم  الأ

يجتهد في تقييد فوائد الكـتاب، ومع الوقت سيكـتشــف 

نــه كلمــا اتســعت قراءته كلمــا قّلت الفوائد التي تشــده  اأ

يصــاب  قــد  القــراءة  تعلــم  اهتمامه.وفــي خضــم  وتثيــر 

الكـتــاب  فمتعــة  مــر طبيعــي،  اأ وهــذا  بالملــل  نســان  الإ

صيــب  اأ ذا  اإ لــى شــخص، ولكــن  اإ مــن شــخص  تختلــف 

ن ينســحب ويخرج من عالم  القارئ بالملل فال ينبغي اأ

لى الطــرق الدافعة للملل،  ن يلجــاأ اإ القــراءة، بــل عليه اأ

لى مجموعة من هــذه الطرق، مثل:  شــار المؤلف اإ وقــد اأ

التوقــف المؤقــت عــن القــراءة لمــدة ربــع ســاعة مثــاًل، 

صدقــاء،  الأ مــع  الكـتــاب  مــن  جميــل  نــص  ومشــاركة 

ن  ة النفــس كاأ والتنويــع فــي مجــالت القــراءة، ومكافــاأ

تصفح تويتر”. ذا ختمت هذا الكـتاب ساأ يقول )مثاًل(: “اإ

ن يتوقــف مــع  وفــي هــذا الســياق، لــم ينــَس المؤلــف اأ

حيانًا بصعوبة الكلمات  عوائــق القــراءة التي قد تتعلق اأ

زق  المــاأ هــذا  مــن  وللخــروج  الفصــول،  و  اأ الفقــرات  و  اأ

لى ما سماه  المحتمل دائمًا قد يكون من المهم اللجوء اإ

ن يقلــب القــارئ  المؤلــف “قــراءة القفــز” التــي تعنــي اأ

الصفحــات، ويتجاوز الكالم فــي بعض الحالت، خاصة 

و مكّررًا. و معروفًا اأ و طوياًل اأ ذا كان الكالم صعبًا اأ اإ

خدع القراءة

فــي الفصــل الرابــع، يتوقــف المؤلــف مع بعــض الخدع 

وهــام التــي قد تواجه القــارئ بعد النتهاء من قراءة  والأ

نه لم يســتفد من  ي كـتاب، حيث يبداأ يقول في نفســه اإ اأ

مضــى وقتًا طوياًل فــي قراءته، والحقيقة  الكـتــاب الذي اأ

ن هذا مجرد وهم قديم قد نفاُه منذ قرون ابن الجوزي  اأ

رحمــه هللا حيــن قال: “ل يخلــو كـتاب من فائدة”، فكل 

تــه ســيهديك فائــدة، حتــى ولــو كانــت تلــك  كـتــاب قراأ

نه كـتاب رديء ل يســتحق القراءة،  الفائــدة تتمثــل في اأ

نت  ن تهديهــا اأ وهــذه فــي الحقيقــة فائــدة مهمــة يمكــن اأ

بــدورك لغيــرك مــن القراء كي ل يقع فــي الفخ.وقد ذكر 

وهام قــد تواجه القارئ  المؤلــف فــي هذا الســياق ثالثة اأ

ن يظــن  اأ ول  فــالأ كـتــاب،  ي  اأ قــراءة  مــن  انتهائــه  عنــد 

و كـتابين في موضوع ما فهذا  ذا قراأ كـتابــًا اأ نــه اإ القــارئ اأ

وهام  صبــح متخصصــًا فيه وهذا من خــدع واأ نــه اأ يعنــي اأ

ن يصــاب القــارئ بالغــرور  القــراءة الكـثيــرة، والثانــي اأ

والعجــب ويترفــع علــى مــن حولــه ممــن لــم ُيكرمــه هللا 

ن  بنعمــة القــراءة فيتعالى عليهــم ويحتقرهم، والثالث اأ

ن الكـتــب ُتغنيــه عــن الحيــاة ومخالطــة  يظــن القــارئ اأ

ن القــارئ الناجــح هــو مــن  النــاس والســفر، والحقيقــة اأ

والمخالطــة  القــراءة  بيــن  وجمــع  وهــام  الأ عــن  ابتعــد 

مــور المهمــة التــي توقف معهــا المؤلف  والســفر.ومن الأ

لة تكــرار الكـتاب، وقــد نّبه العقاد  فــي هذا الفصل مســاأ

ن قــراءة كـتاب  لــى اأ هميــة التكــرار، حيــث ذهب اإ علــى اأ

فــي  كـتــب  قــراءة ثالثــة  مــن  مــرات خيــر  ثــالث  واحــد 

ي العقــاد  ن نعلــق علــى راأ الموضــوع نفســه، ويمكــن اأ

ن يكون الكـتاب  ي اأ نه ُيشــترط في هذا الراأ هذا فنقول اإ

و  حســن الكـتب في ذلــك المجال اأ ه القــارئ اأ الــذي قــراأ

ن قراءته  ها فاإ ســواأ ذا كان اأ ما اإ قل، اأ حســنها على الأ من اأ

فضل مــن قراءة ثالثــة كـتب  ثــالث مــرات قــد ل تكــون اأ

ن العبــرة تتعلــق بجــودة الكـتــاب  فــي مجــال واحــد، لأ

وفائدتــه، وليــس بعدد مرات القراءة ســواء كانت ثالث 

ن الســلف الصالــح لــه  و عشــر مــرات. ومــن المعلــوم اأ اأ

تجربــة عمليــة مــع التكــرار نظــرًا لفائدته الكبيــرة، ومن 

ن “مــن تــرك التكــرار  قــوال المشــهورة عــن الســلف اأ الأ

ن  ن ُنذّكر باأ ن ينســى”، وفــي هذا الســياق يمكــن اأ ل بــد اأ

ت كـتــاب  ســماعيل بــن يحيــــى المزنــي قــد قــال: “قــراأ اإ

ل  )الرســالة( للشافعي خمســمائة مرة، ما من مرة منها اإ

خرى”. ستفدها في الأ استفدُت فائدة جديدة لم اأ

الحتالل الفكريفي الفصل الخامس، توقف المؤلف مع 

مســائل متفرقة، نذكر منها على ســبيل المثال ما ســماه 

بـــ “الحتــالل الفكــري”، الــذي يعكــس ظاهــرة تتمثــل 

فــي اطــالع بعــض القــراء العــرب علــى الثقافــة الغربية 

ســالمية،  الإ العربيــة  بالثقافــة  واســع وجهلهــم  بشــكل 

فتجــد الواحــد منهــم يعــرف شــعر “شكســبير” وفلســفة 

“نيتشــه” مثــاًل، ولكنــه ل يعــرف نظريــات ابــن خلــدون 

 فادحًا.
أ
مر ُيعدُّ خطا ن هذا الأ وفقه الشافعي، ول شك اأ

ن يقــوم بســرد  ولــم يختتــم المؤلــف كـتابــه هــذا قبــل اأ

مجموعــة مختــارة من الكـتب تتنــاول مجالت مختلفة، 

سالمية،  فاستعرض كـتب فن القراءة، وكـتب الثقافة الإ

دب الســجون، والروايــات العربيــة والغربيــة،  وكـتــب اأ

والمذكــرات والســير الذاتيــة والرحــالت، وكـتــب اللغــة 

نســانية،  الإ العلــوم  وكـتــب  دب،  والأ والشــعر  العربيــة 

مصطلحــات  علــى  يحتــوي  موجــز  بقامــوس  ختــم  ثــم 

يكـثــر ورودهــا فــي الكـتــب، مثــل: المتــن، والحاشــية، 

لخ. والتحقيق، التقريظ.. اإ

العدد 1576/ 19 شعبان 1442 هـ / 1 نيسان 2021 مالخميس

خطوات عملية في تعلم القراءة



ترجـمات
11 الخميس

كيسنجر: أمريكا بحاجة إلى التفاهم مع 

الصين وإال ستخاطر بالدخول في صراع معها
دار السالم/ متابعة

المخضــرم  مريكــي  الأ الدبلوماســي  اعتبــر 

نه على واشنطن الوصول  هنري كيســنجر اأ

ل  لى تفاهم مع بكين لضمان الستقرار، واإ اإ

ســيواجه العالــم فتــرة خطيــرة كـتلــك التي 

ولى. سبقت الحرب العالمية الأ

"زووم"،  عبــر  كلمــة  فــي  كيســنجر،  وقــال 

للشــؤون  الملكــي  المعهــد  قامهــا  اأ بفاعليــة 

مــر المهــم يتعلق  ن الأ الدوليــة فــي لنــدن: اإ

المتحــدة  الوليــات  بمقــدور  كان  ذا  اإ بمــا 

لى تفاهم مع  وحلفائهــا الغربيين الوصول اإ

الصين حول نظام عالمي جديد.

لــى هــذه النقطــة،  ذا لــم نصــل اإ ضــاف: "اإ واأ

لــى تفاهــم مــع الصيــن بهذا  ذا لــم نصــل اإ واإ

ن؛ ســنكون فــي الوضــع الــذي ســبق  الشــاأ

وروبا، حيث  ولــى فــي اأ الحــرب العالميــة الأ

علــى  تحــل  المســتمرة  الصراعــات  كانــت 

حدهــا كان يخرج عن  ســاس فوري، لكن اأ اأ

السيطرة في مرحلة ما".

كـثــر خطــورة ممــا كان  ن اأ مــر الآ وتابــع: "الأ

ســلحة  الأ ن  اأ مضيفــًا  الســابق"،  فــي  عليــه 

فائقــة التطــور التــي يمتلكهــا الجانبــان قــد 

لى صراع خطير للغاية. تؤدي اإ

علــى  ســتجد  المتحــدة  الوليــات  ن  اأ وذكــر 

ن  اأ بمــكان  الصعوبــة  مــن  ن  اأ رجــح  الأ

تتفــاوض مــع خصــم مثــل الصيــن ســرعان 

كـثر تقدمــًا في بعض  مــا ســيتفوق ويصبــح اأ

المجالت.

ذا  اإ مــا  هــي  خــرى  الأ لة  المســاأ ن  اأ وضــح  واأ

كانت الصين ســتقبل بهذا النظام الجديد، 

مشــيدًا بمهاراتها في تنظيم نفسها لتحقيق 

ن  تقدم تكنولوجي تحت سيطرة الدولة، واأ

دائه. ن يرتقي باأ على الغرب اأ

ن قــوة الصيــن القتصاديــة ل  لــى اأ شــار اإ واأ

نها ستتفوق تلقائيًا في كل المجالت  تعني اأ

التكنولوجية في هذا القرن.

ثير كبير  وكان لكيســنجر البالــغ 97 عامــًا تاأ

حــداث السياســية فــي  هــم الأ علــى بعــض اأ

ثناء  حقبة السبعينيات من القرن الماضي اأ

عملــه وزيــرًا للخارجيــة فــي عهد الرئيســين 

الجمهوريين الســابقين ريتشارد نيكسون، 

وجيرالد فورد.
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إيكونوميست: السعودية تبحث عن طريق للخروج من حرب اليمن
دار السالم/ متابعة

ن الســعودية  يكونوميســت" البريطانية تقريرا اعتبرت فيه اأ نشــرت مجلة "اإ

تواصــل البحــث عــن طريــق للخروج من مســتنقع الحــرب في اليمــن، رغم 

طالقها عملية  ســابيع قليلة علــى اإ عالنهــا "النتصــار" قبــل 6 ســنوات، بعد اأ اإ

"عاصفة الحزم".

ذار/   وســلطت المجلــة فــي تقريرهــا، الضــوء علــى عــرض المملكة، فــي 22 اآ

طالق النار مع الحوثيين. مارس، وقف اإ

لــى هدنة على مســتوى البالد وتخفيــف الحصار  ودعــا القتــراح الســعودي اإ

البحري والجوي.

ن تصمــت البنادق  ميــر فيصــل بن فرحــان وزير الخارجيــة: "نريد اأ وقــال الأ

تماما".

ي اهتمــام. وقــال محمــد عبــد الســالم، كبيــر  ولــم يعــر الحوثيــون العــرض اأ

ي شــيء  ن القتــراح الســعودي ل يحتــوي علــى اأ المفاوضيــن الحوثييــن، اإ

و جديد". "جدي اأ

ن  اإ ذ  اإ الســالم" نصــف محــق؛  فقــد كان "عبــد  كونوميســت"،  "اإ وبحســب 

يضــا نســخة محســنة مــن خطة فشــلت في  العــرض جــاد حقــا، ولكنــه كان اأ

تحقيق اتفاق خالل عام من المفاوضات.

رســل الحوثيــون طائــرة مســيرة عبــر الحدود  كيدهــم الرفــض اللفظــي، اأ ولتاأ

بها في جنوب السعودية.  لمهاجمة مطار اأ

وبذلــك، وفــق التقرير، ل تزال المملكة عالقة في معضلة مســتعصية: كيف 

نهاء حرب ينتصرون فيها؟ ن تقنع عدوك باإ يمكنك اأ

كـثر كارثية؛ فقد  صبح الصراع اأ لحاحا حيث اأ كـثر اإ لة اأ صبحت هذه المساأ واأ

لف يمني منذ استيالء الحوثيين على العاصمة صنعاء،  كـثر من 112 اأ قتل اأ

ونزح الماليين، وانهار القتصاد، حيث يعتمد ٨0 بالمئة من الســكان على 

المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

يران، التي  لى القتــراب من اإ وبــدل مــن زعزعة الحوثييــن، دفعتهم الحرب اإ

ترسل بسعادة دعما عسكريا لستنزاف منافستها السعودية.

نفق الســعوديون  وبســبب هذا الفشــل الســتراتيجي، كما وصفته المجلة؛ اأ

عشرات المليارات من الدولرات، وتحملوا موجة من الهجمات الصاروخية 

لحقوا الضرر بمكانتهم مع شركائهم في الغرب. والطائرات بدون طيار، واأ

طــالق النــار، بمــا فــي ذلــك هدنــة  وكان مصيــر المحــاولت الســابقة لوقــف اإ

حادية الجانب العام الماضي، الفشل. سعودية اأ

نهمــا منفتحــان علــى اتفــاق وقضيــا العــام الماضــي فــي  اإ ويقــول الجانبــان 

مــم المتحــدة، لكــن التفاصيــل تبعدهمــا عــن طاولــة  مفاوضــات تدعمهــا الأ

التفــاوض، فالحوثيــون، علــى ســبيل المثــال، يريــدون مــن التحالــف الــذي 

تقوده الســعودية رفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة على البحر 

حمــر، لكــن الســعوديين متــرددون فــي منــح الحوثيين حركة غيــر مقيدة  الأ

تي معها. يرادات التي تاأ شخاص والبضائع - والإ لالأ

لــى صنعــاء والســماح لناقالت  وترضــى الريــاض بتقديــم رحــالت محــدودة اإ

يداع الضرائب والعائدات الجمركية  ذا تم اإ النفط بالرسو في الحديدة فقط اإ

في حساب خاص بالبنك المركزي.

خير ل يتعامل مع هذه الخالفات - لكن عرضه كان  والقتراح السعودي الأ

جبر الســعوديون  بحــد ذاتــه حيلة تفاوضية، فمن خالل القيام بذلك علنا، اأ

الحوثيين على رفضه علنا.

ووفــق تحليــل المجلــة، فقد كانت تلــك محاولة للضغط علــى الحوثيين من 

مريكي، جو بايدن،  خالل دفعة متجددة للدبلوماسية، فقد عين الرئيس الأ

مؤخرا مبعوثا خاصا للمساعدة على التفاوض.

ميــر فيصل في اليوم  نتونــي بلينكين، وزيــر خارجية بايدن، مع الأ وتحــدث اأ

خير عن العرض. علن فيه الأ الذي اأ

نها تنازلت؛ فبعد ســت  لكن الحوثيين ليســوا مســتعدين لتقديم ما يرون اأ

كـثــر ثــراء، ل زالــوا يســيطرون علــى  قــوى واأ ســنوات مــن الحــرب ضــد عــدو اأ

ن فــي حالة هجوم  راضــي التــي تضــم معظم الســكان، وهم الآ العاصمــة والأ

كبر مدينة تسيطر عليها حكومة عبد ربه منصور  رب، وهي اأ لالستيالء على ماأ

سمي الذي يحكم من المنفى في السعودية"، وفق  هادي، "رئيس اليمن الإ

يكونوميست. تعبير الإ

كبــر احتياطيات النفــط والغاز في  يضــا، بحســب المجلة، موطن لأ رب اأ ومــاأ

البالد، وتحتل موقعا اســتراتيجيا على الطريق الذي يربط المناطق النائية 

الشــرقية والحدود الســعودية. وكانت طوال الحرب واحة اســتقرار نســبي، 

ماكن  ليها بســبب القتال في اأ كـثــر من مليوني شــخص ينزحون اإ ممــا جعــل اأ

خرى. اأ

كـثر من  وتتعــرض المدينة لقصف عشــوائي للصواريــخ وقذائف الهاون منذ اأ

حــدى هجماتهم البريــة الدورية  عــام. وفــي شــباط/ فبراير، شــن الحوثيــون اإ

ن وتكبد الحوثيون  ن يوقفهم حتى الآ للســيطرة عليها. واســتطاع التحالف اأ

نها تعيد  ن الجماعة تهتم بالخســائر، لأ خســائر فادحــة، ومــع ذلك، ل يبــدو اأ

طفال. تزويد قواتها باستمرار، حتى من الأ

رب، قولــه: "كلمــا تحدث  وينقــل التقريــر عــن ســلطان العــرادة، محافــظ مــاأ

نهم يصعدون هجماتهم". الحوثيون عن السالم مع المجتمع الدولي، فاإ

فالضغــط  التفــاوض،  مــن  خــاص  كشــكل  الحــرب  الحوثيــون  ويســتخدم 

قناعهــم  اإ مكــن  اأ ذا  رب يمنــح الحوثييــن قــوة ضغــط. واإ للســيطرة علــى مــاأ

بالتخلي عنها، فسوف يتوقعون شيائ في المقابل.

ثنــاء القتال. لكن  وبحســب المجلة، سيســتمر الطرفــان في الحديث، حتى اأ

هذه المحادثات ستكون محفوفة بالمخاطر، فقد صعد الحوثيون هجماتهم 

ضرارا  بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بداية العام، وقليل منها يسبب اأ

ي  ن يغير الراأ جســيمة، لكن هجوما يســفر عن خســائر بشــرية كبيرة يمكن اأ

طالق النار. زاء وقف اإ العام السعودي اإ

جــل المزيــد مــن  رب الحوثييــن علــى الضغــط مــن اأ وقــد يشــجع ســقوط مــاأ

راضي، وســيظل ماليين اليمنيين عالقين في الوســط، ويكافحون لمجرد  الأ

البقاء على قيد الحياة.



منـــــــابـــر

العبادة

ن العبــادة مفهوم شــامل يغطي ويســتوعب  يعــرف المســلم اأ

نَّ  كل مظاهــر الحيــاة؛ انطالقــًا من قول هللا عز وجــل: } ُقْل اإ

يَك  ِ َرِبّ اْلَعاَلِميَن * َل َشــرِ َصاَلِتي َوُنُســِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلّ

 اْلُمْســِلِميَن{. ولكن هــذه المعرفة 
ُ

ل وَّ َنــْا اأ ِمــْرُت َواأ
أ
َلــُه َوِبَذِلــَك ا

عمال المسلم؛ الذي يصيب  سف- ل تنعكس على كافة اأ –لالأ

ساســي  حاييــن كـثيــرة؛ ويضل عن الهدف الأ حيانــا ويخطــئ اأ اأ

هــداف فرعيــة، ل تقيــم عمــاد  الــذي خلــق لــه، ويجــري وراء اأ

الدين.

لذلــك نطلــب مــن هللا الهدايــة الحــق فــي كل صــالة. فيكــرر 

َراَط  المســلم هذا الدعــاء المبارك في كل صالة: }اهِدَنــــــا الِصّ

ســالم  ن الإ تــي تذكيــر ربانــي للمســلم بــاأ الُمســَتِقيَم{. وهنــا ياأ

يحتــاج لهــدى وصــالة وتدبــر؛ وليــس فقــط شــهادة لســانية. 

للحــق شــيء، والمضــي  الهدايــة  ن  اأ يــة علــى  الآ فتؤكــد هــذه 

خر. والثبات على تلك الهداية شيء اآ

نطلــب  نمــا  اإ الُمســَتِقيَم{؛  ــَراَط  الِصّ }اهِدَنــــــا  نــردد:  وعندمــا 

الثبــات علــى الهداية، والســتمرار عليها، وعــدم الحيدة عنها، 

ن معترك الحياة والعيش  والتمســك بها، بل والذود عنها؛ لأ

بســهل  هــو  ول  لهيــن،  اإ مــر  بالأ ليــس  بحــق،  المعانــي  بهــذه 

يات دون الوعي بمقتضياتها. التحصيل، ول ُينال بترديد اآ

دقة السير

ن الصــراط المســتقيم الــذي نطلــب الهدايــة لــه كل مــرة؛  اإ

ليه،  لــى دقــة فــي الســير عليــه، ووضــوح فــي الســير اإ يحتــاج اإ

الحــذر ممــا علــى جانبــي  فيــه. ويطلــب  وتوفيــق لالســتمرار 

ضالل، وعلى  ول يكون الضالل والإ الصــراط. فعلــى جانبه الأ

خر ثمة الغضب من هللا تعالى، والمســلم يســير بين  جانبه الآ

هذا وهذا على صراط مستقيم.

مــام ابن القيم في مدارج الســالكين، انقســم الناس  يقــول الإ

قسام: لى ثالثة اأ ية اإ بهذه الآ

1-العالــم بالحــق العامــل به: “وهــو المنعم عليــه الذي يزكي 

نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح”.

نه  2-العالــم بالحــق المتبــع لهواه: “وهــو المغضوب عليــه؛ لأ

علم بالحق وحاد عنه”.

الهــدي  يتبــع  لــم  نــه  لأ الضــال؛  “وهــو  بالحــق:  3-الجاهــل 

المستقيم في معرفة الحق وضده”.

وفــي كل عبــادة صــالة يعيش المســلم هذه المعانــي مجتمعة 

يات من ســورة الفاتحــة، ويكررها مــرات ومرات،  فــي هــذه الآ

صحــاب  هــل الغضــب ولأ وتتــوارد فــي نفســه صــوٌر كـثيــرة لأ

هــل الغبــاء  هــواء، وصــوٌر مــن اأ هــل الأ الضــالل؛ صــوٌر مــن اأ

هــل الجهالــة والبعد عــن الصراط  وســوء العمــل، صــوٌر مــن اأ

المستقيم.

ن  ن عيــش المســلم وهــو ينشــد ربه هــذه المعاني، ويخشــى اأ اإ

يقــع فــي ضدهــا مــن صــور الغضــب والضــالل، هــذا الخــوف 

والوجــل، يكون مصاحًبا للمــرء منا طوال حياته، تارة يوفقه 

هللا تعالــى، وتــارة ُيخــذل، بحســب قربــه وبعده عــن الصراط 

ليه وعليه. المستقيم، وحسن السير اإ

مــر كلــه بيــن التوفيــق والخذلن”،  وكمــا قــال العارفــون: “الأ

وهــذا صحيــح، فكلمــا ارتكــس العبــد فــي الغفلــة والمعاصــي 

وفتــات الحيــاة وهــام فيها، كلما كان رداء الخذلن له لباًســا، 

وحيــن يقتــرب وينصــب ويرغــب، يجــد التوفيــق لــه ســجية 

وعادة، وخير اللباس التقوى.

كبــر  مــام ابــن القيــم -رحمــه هللا- حيــن اســتخرج اأ بــدع الإ واأ

لى هللا، وهما نتاج  خطر مرضين يصيبان العبد في ســيره اإ واأ

مــن الغضــب والضالل، وهمــا مرضا “الكبــر، والرياء”، وقال 

خرى في  مراض الأ مراض، ومنهما تولد الأ خطر الأ نهما من اأ باأ

قلب العبد.

عظم  والكبــر: بطــر الحق وغمــط الناس، كما بينه الرســول الأ

عليــه الصــالة والســالم، ورد الحــق والتغاضي عنــه، واحتقار 

نزالهم منازلهم، همــا قرنا هذا المرض الخطير  النــاس وعــدم اإ

الفتــاك، الــذي يحــرم صاحبــه مــن دخــول الجنــة بــوزن حبة 

خردل منه!

بطــالن  س  راأ عــام، وهــو  بشــكل  لغيــر هللا  العمــل  والريــاء: 

عمال، فتارة يكون بظاهر حســن من العمل وباطن سيئ،  الأ

مــام العبيــد!، وتــارة يكون  وتــارة يكــون بتملــق واســتعراض اأ

صلهم مني يمنى! و طلب منزلة في عيون وقلوب من اأ لجاه اأ

يمانية لقطات اإ

س بطــالن العمــل؛ يصــارع المســلم  وبيــن قرنــي الكبــر وراأ

لــى هللا، ناشــًدا التوفيــق، طالبــا عونه في  طريقــه ومجاهدتــه اإ

لى باب  البعــد عــن الخذلن، معترك صعــب طويل، وما ثمة اإ

طال الطرق ولم يمل: عبادة الرب الرحيم يفتحه لعبد اأ

ن يتعالــى صاحــب العلــم علــى الناس  – مــن صــور الخــذلن اأ

ن صاحب  نــه على شــيء، والمســكين غفــل اأ بعلمــه، ويظــن اأ

النــاس،  ومــع  الحــق  مــع  بحــق  المتواضــع  هــو  بحــق  العلــم 

ل الوصف بالجهل. والمتعالي ل يليق له اإ

ن ينشــط فــي العبادة الفرعية،  – ومــن صور الخذلن للعبد اأ

ولية الرئيسة. وعلى سبيل  ويكسل ويتغافل في الواجبات الأ

ِذيَن  َهــا الَّ
يُّ لــم يقــل هللا تعالى في كـتابــه: }َيا اأ ضــرب المثــال؛ اأ

ــاُس َواْلِحَجــاَرُة  ْهِليُكــْم َنــارًا َوُقوُدَهــا النَّ نُفَســُكْم َواأ َمُنــوا ُقــوا اأ اآ

َمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن  َ َما اأ َعَلْيَهــا َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشــَداٌد َل َيْعُصــوَن للاَّ

ولد ووالديــن  هــل المــرء مــن زوجــة واأ همــال اأ َمــا ُيْؤَمــُروَن{ اإ

م خذلن؟ ينشــط المســلم  ونحوهما، هل هو توفيق من هللا اأ

بــكل  خوانــه فــي هللا، وبيتــه تكـثــر فيــه عناكــب الشــر  مــع اإ

َراَط الُمسَتِقيَم} خيوطها، ثم يقول: }اهِدَنــــا الِصّ

ن يكــون هاجــًرا لعبــادة  – ومــن مظاهــر الخــذلن للمســلم اأ

ن الكريم، ل يحفظ، ل يرتل، ل يفهم، ل يشــتاق،  قراءة القراآ

ن  ل يتــزود، ل يعــرف الختمــات تلــو الختمــات، ول يســعى اأ

ن ربيعا لقلبه، ول شــفاء لصــدره، ول جالء لهمه  يكــون القــراآ

َراَط الُمسَتِقيَم} وغمه، ويظل يردد: }اهِدَنــــا الِصّ

ل يوفق المرء لصحبــة صالحه تعينه  – ومــن صــور الخــذلن اأ

حيانــا يكون حوله  لــى هللا. بل اأ مــر دينــه وتقوية ســيره اإ علــى اأ

الكـثيــر ولكنــه يشــعر بالغربة بينهم؛ نظــرا لختالف النوازع 

هــداف، وطبيعــة الفكــر ، وقــد يكــون خذلنــه مركًبــا، فال  والأ

ل كما يكون الســوقة  خالقــه وتعاملــه ومعاشــرته اإ تجــده فــي اأ

راذل البشر والعياذ باهلل. من الناس واأ

– ومن صور الخذلن انعدام النصح بين المرء ومن يعاشــر. 

فتــراه متعــوًدا عليهم واعتــادوا هم عليه. يكـثــر بينهم حديث 

طراف عن  سواق والقيل والقال، وتغض الأ سعار الأ العامة واأ

ليهــم ل تليق  ت تتســلل اإ و منزلــة بداأ منكــر بــداأ يــدب فيهــم، اأ

فات اللعــب والضحك  و اآ بحاملــي لــواء الصــراط المســتقيم، اأ

والكسل وطراوة الهمم ونداوتها.

ول ما  ن اأ ونســوا كلهــم قــول النبي صلــى هللا عليهم وســلم: “اإ

ســرائيل كان الرجــل فيقــول يا هذا  دخــل النقــص علــى بنــي اإ

نــه ل يحــل لــك ثــم يلقــاه مــن الغد  اتــق هللا ودع مــا تصنــع فاإ

كيله وشــريبه وقعيــده فلما فعلوا  ن يكون اأ فــال يمنعــه ذلــك اأ

ِذيَن  ذلك ضرب هللا قلوب بعضهم ببعض”. ثم قال: }ُلِعَن الَّ

ْســَراِئيَل َعَلى ِلَســاِن َداُوَد َوِعيَســى اْبــِن َمْرَيَم  َفــُروا ِمــْن َبِني اإ كـَ

َذِلــَك ِبَمــا َعَصــْوا َوَكاُنوا َيْعَتــُدوَن * َكاُنوا َل َيَتَناَهــْوَن َعْن ُمْنَكٍر 

َفَعُلــوُه َلِبْئــَس َمــا َكاُنــوا َيْفَعُلون}ونلحــظ تعبيــر النبــي عليــه 

ول مــا دخــل النقــص” ســماه نقًصــا.  ن اأ الصــالة والســالم: “اإ

وكل مــا يحيــد عــن الصــراط هــو نقــص ولــو كان مبالغــة فــي 

و  و صغر اأ ن هــذا النقــص كبــر اأ و بــرود فــي همــة، واإ الكســل، اأ

سكت عنه يكون العقاب: “ضرب هللا قلوب بعضهم ببعض” 

مختلطــة، ل تعــرف منهــا شــيائ، فكيف يراد من هــذه القلوب 

مــرة بمعــروف ناهيــة عن منكر؟ بــل وحاملة للواء  ن تكــون اآ اأ

الدعوة وتبشير الناس؟

ن ينسلخ شهر رمضان على العبد ولم  – ومن صور الخذلن اأ

يغفر له؛ فعن كعب بن عجرة رضي هللا عنه قال: قال رسول 

حضرنــا فلمــا  حضــروا المنبــر فاأ هللا صلــى هللا عليــه وســلم: “اأ

ميــن، فلمــا ارتقــى الدرجة الثانيــة، قال:  ارتقــى درجــة قــال: اآ

مين، فلما نزل قلنا يا  مين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: اآ اآ

رســول هللا، لقد ســمعنا منك اليوم شــياًئ ما كنا نسمعه، قال 

ن جبريــل عــرض لــي فقــال: بعد من  صلــى هللا عليــه وســلم: اإ

مين، فلما رقيت الثانية  درك رمضان فلم يغفر له، فقلت: اآ اأ

مين،  قــال: بعــد مــن ذكرت عنــده فلم يصــل عليك، فقلــت: اآ

و  بويه الكبــر عنده اأ درك اأ فلمــا رقيــت الثالثــة قال: بعد مــن اأ

ن  مين” حديــث متواتر. اإ حدهمــا فلــم يدخــاله الجنة. قلت: اآ اأ

ن ينســلخ عنا الشــهر ولم تدمع  خواتي اأ خواني اأ من الخذلن اإ

ن  و ترجــف منا القلوب خوًفا مــن نار جهنم، واإ منــا العيــون، اأ

حدنا على ختم  ن يمر الشــهر الكريم ول يقــدر اأ مــن الخــذلن اأ

و تزيد نوافلنا هلل رب العالمين. ن لمرة واحدة!، اأ القراآ

هذه لقطات ســريعة، ولكل منا صوره التي يلتقطها بعدســته 

ل  مــر الهيــن؛ اإ ن الثبــات علــى العبــادة ليــس بالأ يمانيــة. اإ الإ

علــى مــن يســره هللا عليــه، ومما يعيــن على هذا التذكــر -مهما 

وحال الدنيــا- مدارســة وتذكر  رجــل فــي بعــض اأ انغمســت الأ

حوال من سبقنا في هذا الطريق، ولقوا ربهم وهم على بينة  اأ

من ربهم.

لى المســير وبقوة؛ مهما كان  هذا التذكر يدفع المســلم دفًعا اإ

نه واجد بحول هللا ذلك  صحابه المقربين منه، فاإ غريبــا بين اأ

ُســوَل  هل الصالح: }َوَمن ُيِطِع للّاَ َوالرَّ الطعم الرباني بســير اأ

يِقيَن  ِدّ يــَن َوالِصّ ِبِيّ َن النَّ ْنَعــَم للّاُ َعَلْيِهم ِمّ ِذيَن اأ ْوَلـــِئَك َمــَع الَّ
أ
َفا

ولئك لم يكن  َك َرِفيقًا{. اأ وَلـــئِ
أ
اِلِحيَن َوَحُسَن ا َهَداء َوالصَّ َوالشُّ

للكبــر عندهــم مكاًنــا، ول للريــاء فيهــم منــزل، وكانــوا هــداة 

مهتدين.
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ظافر عادة سيئة يمارسها الكـثيرين،  قضم الأ

ويبحثــون دائمــا علــى حلــول للتخلــص منهــا، 

دراك  واإ وعــي  دون  البعــض  يفعلهــا  وقــد 

لمضارها.

ن السبب وراء هذه العادة   ووفقا للخبراء، فاإ

و الغضب،  و القلق اأ السيئة يكمن في التوتر اأ

وهنــا نقــدم لكــم الحلــول للتخلــص مــن تلك 

العادة.

ن  اأ المرجــح  ن  فــاإ وخبــراء  طبــاء  لأ ووفقــا 

نســان منــذ الطفولــة،  هــذه العــادة ترافــق الإ

حيــث يقــوم حوالــي نصــف المراهقين بقضم 

كـثر من 75 في المئة منهم  ظافرهم، ولكن اأ اأ

لى  يتخلــون عــن هــذه العــادة حيــن يصلــون اإ

سن 35 عاما.

لــى العصبيــة المفرطــة  وتشــير تلــك العــادة اإ

و الملــل، وتعتبــر ظاهــرة  والقلــق والضغــط اأ

ظافــر المقضومــة  غيــر مقبولــة اجتماعيــا، فالأ

ليســت بالمظهــر الجذاب بشــكل خاص، كما 

يضــا علــى  ظافــر قــد تؤثــر اأ ن عــادة قضــم الأ اأ

الصحة.

نه ينقل الجراثيم  فعندما يقوم الشخص بها فاإ

ظافــر والفــم، وهــذا قــد  يابــا بيــن الأ ذهابــا واإ

ظافــر،  يتســبب بحــدوث اللتهابــات تحــت الأ

سنان. ظافر، واللثة والأ يضا ضرر دائم لالأ واأ

صابــة  كمــا تزيــد هــذه العــادة تزيــد فــرص الإ

الــزكام  مثــل  وبكـتيريــة  فيروســية  مــراض  باأ

نتيجــة  وذلــك  وغيرهــا،  الحلــق  والتهــاب 

ظافــر  الأ بيــن  الجراثيــم والبكـتيريــا  لنتقــال 

ظافــر لنبعــاث  يضــا يــؤدي قضــم الأ والفــم، اأ

رائحة كريهة من الفم.

ظافر طرق للتخلص من عادة قضم الأ

بــدوره نشــر موقــع "برايت ســايد" تقريرا ذكر 

فيــه عــدة نصائــح وطــرق للتخلــص مــن عادة 

ظافر، منها: قضم الأ

•قصها بشكل دائم بحيث تبدو دائما قصيرة 

تكــون  فحينمــا  نســان،  الإ يقضمهــا  ل  حتــى 

قصيرة ل تجد ما تقضمه.

صابــع طريقتين  و ضمادة لالأ •ارتــِد قفــازات اأ

شــراء ضمــادة خاصــة  ولــى  الأ ذلــك،  لفعــل 

واســتخدامها،  الجــروح  لصــق  و  اأ ظافــر  لالأ

والثانية لبس القفازات.

صابعك مشغولة. بقاء اأ نشطة لإ •ابحث عن اأ

العلكــة  بمضــغ  يضــا  اأ مشــغول  فمــك  •ابــق 

يضــا  وتنــاول الحلــوى الصلبــة، كمــا يمكنــك اأ

قريــب  مــكان  فــي  مــاء  بزجاجــة  الحتفــاظ 

واتخــاذ رشــفة كلمــا شــعرت برغبــة فــي قضم 

ظافرك. اأ

ظافر بـ"نكهة مرة". •طالء الأ

•ترطيب اليد.

تزيد من فرص اإلصابة باألمراض الفيروسية.. 

طرق للتخلص من عادة قضم األظافر

العدد 1576/ 19 شعبان 1442 هـ / 1 نيسان 2021 مالخميس



تحقيقات وحوارات الخميس14

حاوره: السنوسي محمد السنوسي

عجاز العلمي حوار عن الإ

ما تفصياًل  نسانية، اإ ن الكريم، في جميع مجالت المعرفة الإ ل يتوقف عطاء القراآ

شارة؛ وتبقى جهود العلماء مطاَلبة بالجد في الكشف عن مكنونات  و اإ جماًل اأ و اإ اأ

عجاز العلمي  هــذا الكـتــاب العزيز، وبالتفاعل مع هدايته، والتي منها ما يتصل بالإ

ن الكريــم مــع حقائــق العلــم، وذلــك دون تعســف فــي الفهم  كيــد توافــق القــراآ وتاأ

و تعجل في تبني النظريات العلمية. ويل، اأ والتاأ

حمد محمد ســنه،  كاديمي المصــري الدكـتور ناصر اأ فــي هــذا الحــوار نتعرف مــع الأ

ن الكريــم وهداياته،  عجــاز العلمــي” في الكشــف عــن معاني القــراآ هميــة “الإ علــى اأ

برز من  للمســلم ولغيره، بجانب التعرف على ضوابط هذه المســيرة المطلوبة، واأ

استضاءوا بنورها من غير المسلمين.

ن الكريم يتميز بمفرداته المعدودات للدللة على الحقائق الكونية •القراآ

ن قناع غير المسلمين بصدق القراآ عجاز العلمي طريق لإ •الإ

عجاز” مثل “بوكاي”، و”لنج”، و”مور” سلموا بسبب “الإ •كـثيرون اأ

يات ومعانيها طبًقا للغة العربية حاطة بدللت الآ •ينبغي الإ

ن ولمواكبة العلم عجاز” لصيانة القراآ •نحتاج رؤية جماعية في “الإ

شــعة/  ســتاذ ورئيس قســم الجراحة والتخدير والأ والدكـتــور ناصــر ســنه كاتــب، واأ

عــام  القليوبيــة  مــن مواليــد محافظــة  القاهــرة.  البيطــري/ جامعــة  الطــب  كليــة 

شــرف علــى عــدد مــن رســائل الماجســتير والدكـتــوراه، ولــه عشــرات  1962م، واأ

عجاز  نــه باحث فــي موســوعة الإ البحــوث والدارســات العلميــة التخصصيــة. كمــا اأ

عجاز العلمي  كاديمية لالإ ن والسنة، وعضو هيئة تحكيم المجلة الأ العلمي في القراآ

ن والســنة، ويســهم بالكـتابــة في عــدد من المجــالت والدوريــات الورقية  فــي القــراآ

كـثر من 500 مقال في مجالت معرفية  لكـترونيــة، ولــه ثالثة كـتب واأ والمواقــع الإ

لى الحوار: وعلمية متنوعة.. فاإ

عجاز العلمي.. كيف بداأ هذا الهتمام؟ لكم اهتمام بمجال الإ

لعــل بدايــة الهتمــام كان منــذ مرحلــة التعليــم الثانــوي نهايــة ســبعينيات القــرن 

ني  ذ كان اللهث وراء “مقاربات عصريــة حديثة” للنص القراآ الفائــت ومــا بعدهــا؛ اإ

ســتاذ عبد الــرزاق نوفل  الكريــم، والحديــث النبــوي الشــريف؛ فكانــت كـتابات الأ

عجــاز  لــى هللا”، و”الإ ن والعلــم الحديــث”، و”الطريــق اإ رحمــه هللا تعالــى: “القــراآ

عجــاز العــددي مع اســتحداث برامج  مــر الإ ن الكريــم”، ثــم تعمــق اأ العــددي للقــراآ

ســتاذ وحيــد الديــن خــان  حصــاء. كمــا كانــت كـتابــات الأ كـثــر دقــة واإ حاســوبية اأ

ســالم يتحــدى”، و”الدين في  لــى العربيــة لفتة وذاع صيتها مثل: “الإ المترجمــة اإ

حاديث الشــيخ “محمد متولي الشــعراوي”  مواجهــة العلــم”. ثم ظهرت كـتابات واأ

لى د. “مصطفي محمود” وكـتبته  ن”، وصوًل اإ رحمه هللا تعالى حول “معجزة القراآ

يمــان(. كذلــك البرنامــج التلفــازي الماتــع  شــهر )العلــم والإ عمالــه وبرنامجــه الأ واأ

حاديث  والشــهير “عالم البحار” للدكـتور “حامد عبد الفتاح جوهر”، ثم بحوث واأ

مالت في كـتاب هللا”، وغيرهم كـثير. د. “زغلول النجار” وكـتابه الضخم: “تاأ

سالم؟ عجاز العلمي في تجلية حقائق الإ كيف ترون دور الإ

جابــة عنــه ينبغــي “تفكيــك”  ســؤال هــام وجوهــري ومحــوري. وقبــل محاولــة الإ

 من كلمــة العجز، وتعني عدم 
ٌ

عجاز: لفٌظ مشــتق عجــاز العلمي”. فالإ مصطلــح “الإ

عجزنــي  ي الســبق، فيقــال اأ عجــز اأ عجــاز هــو مصــدر كلمــة اأ القــدرة والضعــف، والإ

ا عن 
ً

ي جعلتــه عاجز عجــزت فــالن وعجزتــه، اأ صفهانــي: اأ فــالن، وقــال الراغــب الأ

مر خارق للعادة، مقرون  ما في اصطالح العلماء فهو: اأ قوم به. واأ تيان بمثل ما اأ الإ

ن  ن الناس اأ عجاز القــراآ ن: اإ عجاز القــراآ بالتحــدي، ســالم مــن المعارضــة. ويقصد باإ

توا بمثله. ياأ

ثبتها العلم التجريبي  ن والســنة النبوية بحقيقة اأ خبار القراآ عجــاز العلمــي هو: اإ والإ

دراكها بالوسائل البشرية زمن الرسول محمد صلى هللا عليه  مكانية اإ وثبت عدم اإ

لى  شــارة اإ خبر به عن ربه. كما ُيقصد به ســبقه بالإ وســلم، ممــا يظهــر صدقــه فيمــا اأ

عــدد مــن حقائق الكــون وظواهرِه التي لم تتمكن العلوم المكـتســبة من الوصوِل 

ن. ل بعد قرون متطاولة من نزول القراآ لى فهم شيء منها اإ اإ

بــي حامد الغزالي”، علمان: “فروض العين” على كل مســلم  مــا العلــم فهو عند “اأ اأ

)اعتقــاد، وفعــل، وتــرك(، و”فــروض الكـفاية” التي ل يســتغني عنها لقــوام الحياة 

ذن هنــاك: علم كونــي تجريبي مكـتســب يقوم على  كالطــب والحســاب وغيرهمــا. اإ

المالحظــة والمشــاهدة والتجريــب والتعميــم. وعلم ذاتي “لدنــى” داخلي موهوب 

لخ. لهام..اإ يقوم على الوعي بالذات، والمجاهدة، والستبصار والإ

ولقــد َفَصلــت نظــم التعليم/ التثقيف المعاصــر بين العلــوم التجريبية التطبيقية 

كمــا  نســانية،  الإ صفــة  عنهــا  ونزعــت  لــخ،  والبيولوجيا..اإ والكيميــاء،  كالفيزيــاء، 

لــخ ل  نســانية كاللغــة، والتاريــخ، والقتصــاد، والقانون..اإ اعتبــرت الدراســات الإ

يسري عليها القواعد التجريبية العلمية.

يماني صحيح  نســانية من منظور اإ يجاد مقاربة العلوم التطبيقية والإ وان لإ ن الأ واآ

دمــاج  حيــاء. يــري فيلســوف العلــم “كارل بوبــر”: ضــرورة اإ للكــون، والحيــاة، والأ

علــم الفيزياء- كان محط اهتمام فلســفة العلــم كـثيًرا- بعلوم البيولوجيا، والعلوم 

نسانية والجتماعية لكي تصبح فلسفة علم حقيقية. الإ

عجــاز العلمي يشــمل كل العلــوم وليس حصره فقط- كما يبدو للوهلة  ن الإ رى اأ واأ

ن  لخ. لــذا يوجد في القراآ و الجيولوجي..اإ و الطبــي اأ عجــاز الفيزيائي اأ ولــى- فــي الإ الأ

عجــاز  عجــاز تشــريعي، واإ عجــاز عــددي، واإ عجــاز لغــوي بيانــي بالغــي، واإ الكريــم: اإ

عجــاز الفيزيائــي  لــى جنــب مــع الإ عجــاز نفســي- سوســيولوجي، جنًبــا اإ تاريخــي، واإ

ن الكريم  لخ. وقد وردت مادة “العلم” ومشتقاتها في القراآ والجيولوجي والطبي..اإ

نحو ٨65 مرة. وكما يقول بديع الزمان سعيد النورسي فـ”ضياء القلب هو العلوم 

الدينيــة، ونــور العقــل هو العلــوم الكونية الحديثــة وبامتزاجهما تتجلــى الحقيقة، 

وبافتراقهما تتولد الحيل والشبهات في هذا، والتعصب الذميم في ذاك”.

عجاز فــي تجلية حقائق  ما دور هــذا الإ نواعــه.. اأ عجــاز العلمي واأ هــذا عــن معنــى الإ

ن الكريم، كـتاب هللا تعالى المقروء والخاتم للبشــرية، عشرات  ســالم ففي القراآ الإ

يــات متعلقــة بـــ” كـتــاب هللا تعالى المنظــور” في  يــات الكونيــة”؛ اآ المــائت مــن “الآ

فــاق )المخلوقــات، والموجــودات، والــذرات والمجــرات، والظواهــر، والُســنن(  الآ

َفاِق َوِفي  َياِتَنا ِفــي اْلآَ نفس البشــرية ســواء بســواء، يقــول تعالى:”َســُنِريِهْم اآَ وفــي الأ

ُه َعَلى ُكِلّ َشــْيٍء َشــِهيٌد”  نَّ َك اأ
ــِف ِبَرِبّ َوَلــْم َيكـْ  اأ

ُّ
ــُه اْلَحــق نَّ ــَن َلُهــْم اأ ــى َيَتَبيَّ ْنُفِســِهْم َحتَّ اأ

يمانية ما فيها! )فصلت: 53(. وفي هذه وتلك من المدلولت الإ

ودع هللا  ن الكريم كـتاب صالح لكل زمان ومكان، لكل عصر ومصر. ولقد اأ والقراآ

رض ، والشــمس،  تعالــى فيــه مــن الحقائق العلميــة الكونية )حول الســماوات والأ

نهار، والبحار ،   حجار ،  المعــادن، والأ والقمــر ،  والنجــوم، والكواكب ،  والجبال، والأ

نســان ،  وبعض  والريــاح، والســحاب، والميــاه ،  والرعــد، والبرق ،  ومراحل خلق الإ

صــور الحيــوان، ومنتجاتــه، والنبــات ،  ومحاصيلــه وثماره، وســنن التاريــخ، وقيام 

ن الكريم  تيــان بمثلها. والقــراآ لــخ(  مــا يعجــز البشــر عــن الإ الحضــارات وانهيارها..اإ

ســلوبه الرائع، وبمفرداته المعدودات، وُجملــه المختصرات الدالت على  يتميــز باأ

كـثير من تلكم الحقائق الكونية.

قســم هللا ســبحانه بمخلوقات كـثيرة: كالشــمس، والقمــر، والليل، والضحى،  كمــا اأ

والعصــر، والســماء، والنجــوم، والتيــن، والزيتون….الخ. وفي ذلــك لفت لالنتباه 

شارات نيرات، ودلئل باهرات على حسن تقديره وتدبيره، تعالى  لى ما فيها من اإ اإ

تقانــه: “َوَتــَرى اْلِجَباَل َتْحَســُبَها َجاِمــَدًة َوِهــَي َتُمرُّ َمرَّ  نه. وعلــي عظيــم صنعــه واإ شــاأ

ُه َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُلوَن” )النمل: ٨٨(. نَّ  َشْيٍء اإ
َّ

ْتَقَن ُكل ِذي اأ ِ الَّ َحاِب ُصْنَع للاَّ السَّ

ن والســنة، حتى يؤتــي ثماره  عجــاز العلمــي في القــراآ هــم ضوابــط توظيــف الإ ومــا اأ

المرجوة؟

هنــاك ثــالث مقاربــات للمتصديــن لهــذا المجــال: مــن يــدّون المعلومــة )توجد في 

خبــار القراء  يمانيــة، فهــي عنــده هامــة يريــد اإ ي موســوعة( خاليــة مــن الحكمــة الإ اأ

ن والســنة، فيدور في  عجــاز العلمي فــي القراآ بهــا مجــردة. ومنهــم مــن يركز على الإ

نفــس  فلكــه ل يتعــداه، )الحيــوان/ الطيــر/ النبــات/ الظواهــر الكونيــة/ ُســنن الأ

حاديــث  نيــة والأ يــات القراآ والمجتمعــات(، وٌيقــدم المعلومــة مــع الستشــهاد بالآ

يمانيــة؛ وهذا باب  النبويــة الشــريفة. وثالثهــم من يقــراأ المعطيــات العلمية قراءة اإ

ن يبحر  رى اأ خيــر؛ فــاأ ميــل لهذا الجانــب الأ نــا اأ واســع مفيــد، وقــّل فيــه الُمجيــد. واأ

ية، وســورة ســورة.. مــن الذرة للمجــرة، ومن  ية اآ يــات الكــون اآ محبــوه فــي قــراءة اآ

شــراقات  الزهرة للشــجرة، ومن الفراشــة للبقرة.. بدراية علمية، وبراعة لغوية، واإ

يمانية. وجدانية، ومن قبل وبعد: بلمسات اإ

ن الكريم قد نــزل باللغة العربية؛  ن القراآ لــى اأ لى الضوابط فنشــير اإ ذا مــا جئنــا اإ واإ

نما نتقيد بهــا ونلتزم بمعاني الكلمات  ل نتجــاوز هذه الحقيقة، واإ وبالتالــي، يجــب اأ

حاديث الرسول  ن نفســه، ثم اأ ن هو القراآ في قواميس اللغة. وخير من يفســر القراآ

صلــى هللا عليــه وســلم، ثم اجتهادات الصحابــة والتابعين رضــوان هللا عليهم، ثم 

ئمة الثقــات رحمهم هللا ورضي عنهــم جميًعا. فينبغي  مــن تبعهــم مــن العلماء والأ

ويالت  يــة ومعانيها المتعددة طبًقا للغة العربيــة، ول نضع تاأ حاطــة بــدللت الآ الإ

ن المعجزة  ن نعلم باأ ن، بل يجب اأ غيــر منطقيــة بهدف التوفيق بين العلــم والقراآ

جل كشــفها:  نية تتميز بالوضوح والتفصيل التام، ول تحتاج للتفافات من اأ القراآ

ُدْن َحِكيٍم َخِبيٍر” )هود: 1(. َلْت ِمن لَّ َياُتُه ُثمَّ ُفِصّ ْحِكَمْت اآ
أ
َتاٌب ا “الرۚ  كـِ

عجــاز العلمــي مفيــًدا بوجــه عــام فــي مخاطبة المســلم وتوضيــح حقائق  ذا كان الإ اإ

سالم لديه.. فكيف دوره في ذلك فيما يتصل بغير المسلم؟ الإ

مل في هذه  ني وضوابطه فــي النظــر والتاأ ن اتبــاع النهــج القراآ كيــد علــى اأ عيــد التاأ اأ

ن الكريــم  ظهــار عظمــة القــراآ يــات الكونيــة، يمثــل وســيلًة مهمــة مــن وســائل اإ الآ

مــي” محمــد صلــى هللا عليه وســلم،  نــه كـتــاب هللا تعالــى الُمنــزل علــى النبــي “الأ واأ

يمــان وترســيخه لــدى  شــارات لجميــع العلــوم؛ ممــا يثمــر عــن زيــادة الإ ويحــوي اإ

يًضا  المؤمن، ويكون ســبياًل لتوســيع مداركه وزيادة معرفته العلمية.. كما يكون اأ

لى هللا تعالى وتعريف غير المســلمين بهذا الدين  وســيلة ناجعة وناجحة للدعوة اإ

ف. نه لم يحرَّ ن العظيم، واأ قناع الملحدين بصدق القراآ الحنيف، وطريًقا لإ

دباء  خرى، والمفكرين والأ طباء، وعلماء الشرائع الأ وكـثيرة هي قوائم العلماء والأ

منوا باهلل  سالمهم واآ علنوا اإ والساسة والمشاهير وغير المشاهير من الناس الذين اأ

كـثــر مــن الحقائــق الكونية التــي وردت في  و اأ حــد، لمــا علمــوا بحقيقــة اأ الواحــد الأ

نفقوا في بحثها عقوًدا  ربعمائة عام. وكانوا قد اأ لف واأ كـثر من اأ ن الكريم منذ اأ القراآ

ن الكريم في تحول  عجاز القراآ ثر اإ من الســنين. وفي دراســة لي منشــورة تقصيُت اأ

خرى، ومــن المفكرين  طبــاء وعلماء الشــرائع الأ )167( مــن مشــاهير العلمــاء والأ

خرى متنوعة. دباء ومن الفنانين والرياضيين ومن السياسيين، ومن فائت اأ والأ

عجاز العلمي في  ل تتفقــون مــع ضــرورة تكوين “اجتهاد جماعي” فيما يتصــل بالإ اأ

عجاز” عن مساره الصحيح؟ سالم؛ حتى نتجنب المزالق التي قد تحرف “الإ الإ

تفــق معكــم فــي هــذه الرؤيــة، فعلــي ســبيل المثــال كانــت دولــة الكويــت  نعــم، اأ

الشــقيقة ســباقة فــي عقــد مؤتمــرات فقهيــة جامعــة تناولــت المســتجدات الطبيــة 

مر  ســالمي.. فلــم ل ينطبق الأ خالقياتهمــا فــي ضوء الفقه والتشــريع الإ والتقنيــة واأ

عجازية بصيغة توافقية  نفســه لبلورة هيئة جماعية ُتعنى بتقديم هذه الجوانب الإ

ا؟ ا وعالميًّ كـثر محليًّ وخالصة عصرية، لتلقى قبوًل اأ

فهام  يــة اأ ن الكريــم عــن اأ ن هــذه الرؤيــة الجماعيــة تتطلبهــا ضــرورة صيانــة القــراآ اإ

ن،  و متســرعة، ولــو بدافــع “الحــرص علــى تســجيل الســبق لصالــح القــراآ خاطئــة اأ

سالم”. كما تتطلبها تشعب وَتساُرع النظريات المعرفية  والنية الحسنة لخدمة الإ

صبــح من الضــروري تكوين محاضــن جماعية لتبادل  والعلــوم الحديثــة؛ بحيــث اأ

ن والسنة مكانتهما  راء، والتشاور في كل جديد، بما يواكب العلم ويحفظ للقراآ الآ

و الخفة في التناول. بعيًدا عن التالعب اأ
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األكاديمي د. ناصر سنه : اإلعجاز العلمي 

له دور مهم في تجلية حقائق اإلسالم



15مــالعب الخميس

وزير الشباب يبحث مع التطبيعية جهود استضافة خليجي 25 في البصرة
دار السالم/ بغداد

بحث وزير الشــباب والرياضــة عدنان درجال، مع 

ة التطبيعيــة لالتحــاد العراقي لكــرة القدم ،  الهيــاأ

خــر المســتجدات التــي تتعلــق بتكـثيــف الجهــود  اآ

لستضافة البصرة لخليجي 25.

جــاء ذلك خــالل اســتقبال الوزير، لرئيــس الهيئة 

مينها العام  ياد بنيــان واأ التطبيعيــة لتحاد الكرة اأ

محمد فرحان، حيث ذكر بيان لعالم الوزارة، ان 

"الطرفين ناقشــا اســتقبال وفد التحاد الخليجي، 

حــد المقبــل، لتفقــد  الــذي ســيزور العــراق يــوم الأ

ت الرياضية والخدمية في البصرة، مشــيرا  المنشــاآ

الــدول  مواقــف  ــَن  َثمَّ درجــال  "الوزيــر  ان  الــى 

قدمت  الخليجيــة الشــقيقة الداعمــة للعــراق ومــا اأ

عليــه الشــقيقة قطــر مــن موقــٍف مشــّرٍف يحمــل 

دللت كبيــرة جــدًا، موجهًا "بتكـثيــف التصالت 

مــع البلــدان الداعمــة للعــراق فــي الخليــج لحســِم 

ملف البصرة ."

من جانبه َقدَم "بنيان" شــكرُه للحكومِة العراقية 

ووزارة الشــباب والرياضــة، ُمثّمنــًا "حــرص الوزير 

درجال بالطالع على التفاصيل وتذليله الصعاب 

علــى  البصــرة 25،  ملــف خليجــي  تعتــرض  التــي 

الرغِم من الظرف الصحي الذي يمر به".

رونالدو يقترب من تحطيم 
رقم علي دائي

دار السالم/ وكالت

صيامــه  رونالــدو،  كريســتيانو  البرتغالــي  كســر 

مــع  مباريــات دوليــة  ربــع  اأ خــر  اآ فــي  التهديفــي 

شــباك  هــز  فــي  نجــح  بعدمــا  بــالده،  منتخــب 

لوكســمبورغ، في التصفيات المؤهلة لمونديال 

الثانــي  الهــدف  رونالــدو  حــرز  2022.واأ قطــر 

للبرتغــال فــي الدقيقــة 50 مــن عمــر المبــاراة، 

بعدما استغل عرضية من زميله جواو كانسيلو 

داخــل المنطقــة ليحول الكرة داخل الشــباك، 

ليســاهم فــي فــوز منتخــب البرتغــال، بنتيجــة 

فــي  رونالــدو  ينجــح  ن  اأ المرجــح  ومــن   .1-3

قــل معادلتــه هذا  و علــى الأ تحطيــم رقــم دائــي اأ

علــى  مقبــل  "الــدون"  ن  اأ اعتبــار  علــى  العــام، 

خــوض مجموعــة مــن المباريــات مــع منتخــب 

قل فــي بطولة  بــالده، بينهــا 3 مباريــات علــى الأ

وروبــا المقــررة في الصيــف المقبل،  مــم اأ س اأ كاأ

وروبيــة  الأ التصفيــات  فــي  المباريــات  وبعــض 

المؤهلة لمونديال قطر.

االولمبية الدولية تصادق على نتائج انتخابات 
اللجنة االولمبية العراقية

دار السالم/ بغداد

ولمبية  عالمي للجنة الأ اعلن المكـتب الإ

الربعــاء،  اليــوم  العراقيــة،  الوطنيــة 

الدوليــة،  ولمبيــة  الأ اللجنــة  مصادقــة 

سيوي، على نتائج  ولمبي الآ والمجلس الأ

قيمت  ولمبيــة التي اأ انتخابــات اللجنة الأ

يومي الخميس والجمعة الماضيين .

ولمبيــة  الأ للجنــة  عالمــي  الإ المكـتــب 

بعثــت  الدوليــة  ولمبيــة  "الأ ن  اأ ذكــر 

ولمبيــة العراقيــة  لــى الأ رســالة رســمية اإ

النتخابــات  نتائــج  مها  تســلُّ فيهــا  تؤكــد 

للعمليــة  الناجحــة  جــراءات  بالإ وثقتهــا 

النتخابية".

ولمبيــة الدوليــة  ن "رســالة الأ ضــاف اأ واأ

مــن  خــرة  متاأ ســاعة  فــي  وردت،  التــي 

رعــد  الســيد  الــى  ُعنونــت  مــس  اأ مســاء 

ولمبيــة  الأ اللجنــة  رئيــس  حمــودي 

الســيد  مــن  موقعــة  العراقيــة  الوطنيــة 

ولمبي  جيمــس مكالود مدير التضامن الأ

ولمبيــة  الأ اللجــان  مــع  والعالقــات 

ولمبيــة الدوليــة  الوطنيــة فــي اللجنــة الأ

والســيد حســين المســلم المديــر العــام 

ســيوي"،  ولمبــي الأ والفنــي للمجلــس الأ

مل، وبعد  ولمبية الدولية تاأ ن" الأ مبينا اأ

ولمبيــة العراقيــة،  كمــال النتخابــات الأ اإ

ن ينصــرف المكـتــب التنفيــذي الجديد  اأ

عداد الرياضيين وتهيئتهم  لى عمله في اإ اإ

ولمبية الخارجية". للمشاركات الأ

هاالند يتخذ قرارا نهائيا بشأن وجهته 

الجديدة
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دار السالم/ بغداد

صــدرت لجنــة النضبــاط فــي الهيئــة  اأ

لكــرة  العراقــي  لالتحــاد  التطبيعيــة 

مــن  حزمــة  الربعــاء،  اليــوم  القــدم، 

التــي  حــداث  الأ اثــر  علــى  العقوبــات 

الدرجــة  دوري  مباريــات  رافقــت 

بيــان  فــي  اللجنــة  وقالــت  ولــى.  الأ

فــي  النضبــاط  "لجنــة  ان  صحفــي، 

اجتماعــًا  عقــدت  التطبيعيــة  الهيئــة 

حداث  ندية والأ لمناقشة اعتراضات الأ

التــي رافقــت مباريــات دوري الدرجة 

ولــى، ولــدى مناقشــة تقرير مشــرف  الأ

والمحموديــة(،  )الخطــوط  مبــاراة 

الخطــوط  فريــق  لعبــي  يقــاف  اإ تقــرَر 

)مصطفــى عبــاس وعلــي طالــب( الــى 

نهاية الموســم، وذلك اســتنادا للمادة 

51 /3 انضبــاط، لقيامهمــا بالعتــداء 

بالضرب على حكم المباراة".

واضاف البيان انه "بعد مناقشة تقرير 

والخليــج  )الصــادق  مبــاراة  مشــرف 

دوري  منافســات  ضمــن  العربــي( 

ولى، تقــرَر معاقبة كل من  الدرجــة الأ

رئيس نادي الصادق )حســن جاسم( 

دارية لنادي الصادق  وعضو الهيئة الإ

داري النادي )حســن  )نضــال غني( واإ

علــي(، والموظف فــي النادي )مجتبى 

يقــاف للموســم الكــروي  جمعــة(، بالإ

وذلــك   ،2022-2021 المقبــل 

اســتنادًا للمــادة 51 /3 انضبــاط، مــع 

لــزام نــادي )الصــادق( بدفــع غرامــة  اإ

ماليــة مقدارهــا عشــرة مالييــن دينار، 

استنادًا للمادة 51/ 3 انضباط".

التطبيعية تصدر حزمة عقوبات على 
أثر األحداث األخيرة

دار السالم/ وكالت

ن  اأ ســباني،  اإ صحفــي  تقريــر  كــد  اأ

يرلينــج هالنــد، مهاجــم  اإ النرويجــي 

بوروسيا دورتموند، اتخذ قرار نهائيا 

ن وجهته في الموسم المقبل. بشاأ

"الشــيرنجيتو"  برنامــج  وبحســب 

هالنــد  ن  فــاإ الشــهير،  ســباني  الإ

يرغــب في النتقــال لريال مدريد في 

حزيران المقبل.

الالعــب  عقــد  ن  اأ المعــروف،  ومــن 

يحتوي على شــرط جزائي بقيمة 75 

مليــون يــورو، لكــن لــن يتــم تفعيلــه 

ذا  اإ قبــل صيــف 2022 ، وبالتالــي، 

راد لاير مدريــد تحقيــق رغبــة هالند  اأ

وحســم الصفقة هذا الصيف، فعليه 

ن يلبي طلبات دورتموند. اأ
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وفاة الجدة الكينية للرئيس األمريكي السابق أوباما
وباما يعتبرها جدته،  مريكي السابق باراك اأ وباما التي كان الرئيس الأ توفيت الكينية سارة اأ

حد مستشــفيات كيســومو )غرب كينيا(، على  ذ فارقــت الحيــاة عــن عمر يناهز 99 عامًا في اأ اإ

فادت عائلتها. ما اأ

ذ  لى جوار الرب، اإ نها "انتقلت اإ ونيانغو لوكالة فرانس برس الثنين اإ وقالت ابنتها مارسات اأ

ودينغا في كيسومو. وجينغا اأ توفيت هذا الصباح" في مستشفى جاراموجي اأ

وبامــا عــام 1922 علــى ضفاف بحيــرة فيكـتوريــا، وُلقبت "ماما ســارة"، وهي  وولــدت ســارة اأ

بيه. مريكي لأ وباما، جّد الرئيس الأ ونيانغو اأ الزوجة الثالثة لحسين اأ

وباما ُيعتبر من الشخصيات المحلية البارزة، وهو عسكري سابق في  ونيانغو اأ وكان حسين اأ

الجيش البريطاني في بورما، وتوفي عام 1975.

صبحــت "ماما ســارة" من المشــاهير بعد زيــارة قام بها عــام 2006 نجل زوجها  فــي كينيــا، اأ

لينوي. الذي كان في ذلك الوقت عضوًا في مجلس الشيوخ عن ولية اإ

صبــح منزلهــا المتواضــع فــي قريــة كوجيلــو الواقعــة علــى بعــد 500 كيلومتــر شــمال غرب  واأ

وغنــدا نقطــة جــذب ســياحي، وســرعان مــا فرضــت حوله  نيروبــي بالقــرب مــن الحــدود مــع اأ

علنت الحكومة الكينية رســميًا اعتبار  ســالك شــائكة. وفي العام 2009، اأ قيمت اأ حراســة واأ

كوجيلو محمية تراثية وطنية.

انتشال رضيع حي من تحت أنقاض 
عقار السويس المنهار بالقاهرة

الفلك الدولي يحدد موعد ظهور 
هالل شهر رمضان

ارتفعــت حصيلــة ضحايــا الحــادث الــذي وقــع فجر الســبت 

لى 25 قتيال و25 مصابا- فيسبوك الماضي، اإ

حــزان التي عمت جــراء انهيار  فــي مشــهد فــرح طغى على الأ

عقــار جســر الســويس فــي القاهــرة، الســبت، تمكنــت فــرق 

شهر، على  ثنين، من انتشــال رضيع، عمره ستة اأ البحث، الإ

نقاض. قيد الحياة من تحت الأ

ن الفرق  ل اأ وُعثــر علــى والــدي الرضيــع وشــقيقته متوفيــن، اإ

كبر المفقود. مستمرة في البحث عن شقيقه الأ

مــن  مســؤول  بحســب  "مســتقرة"،  الرضيــع  حالــة  وكانــت 

الدفاع المدني.

ن معظم الدول ســتتحرى هالل  قــال مركــز الفلــك الدولي، اإ

بريل، على  شــهر رمضــان المقبــل، يوم الثنيــن 12 نيســان/اأ

ذار/ مارس الجاري. ن شعبان بداأ في الـ 15 من اآ اعتبار اأ

حــد،  ن الــدول التــي ســتتحرى الهــالل الأ وضــح المركــز اأ واأ

ســيغيب فــي ذلــك اليوم قبــل غروب الشــمس. وقــال محمد 

عــودة مديــر مركــز الفلــك: "ســيحدث القتــران بعــد غــروب 

ن رؤيــة الهالل  ي اأ بريل، اأ حــد 11 نيســان/اأ الشــمس يــوم الأ

حد". مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأ

يــوم  الهــالل  ســتتحرى  التــي  للــدول  بالنســبة  مــا  "اأ وتابــع: 

رؤيــة  ن  فــاإ ســالمي،  الإ العالــم  غالبيــة دول  وهــي  ثنيــن،  الإ

ي  ثنيــن غيــر ممكنــة بالعيــن المجــردة مــن اأ الهــالل يــوم الإ

نها ممكنة باســتخدام  ســالمي، في حين اأ مكان في العالم الإ

جــزاء من الســودان  التلســكوب فقــط وبصعوبــة بالغــة من اأ

وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا".


