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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

الطاقــة النيابيــة :موازنــة  2021فرضــت علــى

وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة للبترودوالر

دار السالم /بغداد

اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ،أ�ن موازنة  2021اعتمدت آ�لية
جديــدة بشـ أـ�ن فقــرة البتــرودوالر تتضمــن فتــح صناديــق وحســابات
بعيدا عن
للمحافظــات المنتجــة للنفــط ووضــع حصتهــا مــن أالمــوال ً
وزارة المالية .وقال عضو اللجنة صادق السليطي في تصريح صحفي،
إن موضــوع (البتــرودوالر) فــي جميع الموازنــات كان يذكر أ�ن هناك
مســتحقات للمحافظــات المنتجــة للنفــط ،وكذلــك المحافظات التي

ا

الفت
ت
ا
ح
ي
ة

كتبها :المحرر السياسي

تحتــوي علــى مصــاف كجــزء من مخصصــات البتــرودوالر ،عبر مبالغ
لهــذه المحافظــات ضمــن الخطة االســتثمارية الخاصة بهــا .أو�ضاف،
أ�ن ما جرى خالل السنوات الماضية ،أ�ن هذا الموضوع كان يكـتب
ضمــن الموازنــات ولكــن ال يطبــق ،ألن وزارة الماليــة كانت تتحجج
بقلة اإليرادات المالية ويبقى العجز في تمويل مشــاريع البترودوالر.
واوضــح الســليطي أ�ن مديونيــة وزارة الماليــة للمحافظــات الجنوبيــة
بلغــت أ�كـثــر مــن  25تريليــون دينــار وفق فقــرة البتــرودوالر ولم يتم

تســديد هــذا المبلــغ إلــى آالن ،وبيــن أ�ن موازنــة  2021وضعت آ�لية
جديدة تختلف عن سابقتها ،وهذه آاللية فرضت على وزارة المالية
إنشــاء صناديــق خاصــة لـ ـ البتــرودوالر ،عبــر فتــح حســابات بشــكل
شهري من إيرادات النفط تستقطع من البترودوالر لكي يتم تنظيم
تلك المشــاريع من قبل المحافظات المنتجة وبحســب حصصها في
بعيدا عن تصرف وزارة المالية".
اإلنتاج ،ويبقى المبلغ ً

األداء الحكومي :هواجس وتفاؤالت

مــا مــن اجــراء يصــدر عــن الحكومــة او البرلمــان اال وتتفــاوت ردود الفعــل
حولــه بيــن مرحــب وبيــن متخــوف وجانــب كبيــر مــن ذلــك يعــود الــى ازمــة
الثقة المتجذرة في كيفية تنفيذ القرارات واالبعاد الخفية المرتبطة بها وفي
كـثير من االحيان قلة المعلومات التي تصاحبها .
حكومــة الكاظمــي اعلنــت انهــا تنهــج نهجــا متوازنــا فــي عالقاتهــا االقتصادية
ومــن ثــم كانــت زيــارات ولقــاءات مهمــة لــدول عــدة تمخــض عنهــا اتفاقــات
واجــراءات  ،فبعــد االعــان عــن الربــط الســككي مــع تركيــا ،كان االعــان
عــن الربــط الســككي مــع ايران ،كما ان احد المشــاريع المهمة لــدول اللقاء
الثالثي هو قطاع النقل البري والكهربائي والنفطي.

يحــق للســيد الكاظمــي االدعــاء انــه يحقــق انجــازات للعــراق بهذه السياســة
والخطــوات التــي تجــد دومـ ًـا مــن يعارضهــا او يدافــع عنهــا أ�و يبررهــا ،ولكــن
يبقى االمر المهم وغير المعلوم الى االن هو كم ستصب هذه االجراءات في
صالــح العــراق ،او ينتفــع منهــا العراقيــون؟ هــذا مــا ال نعلمــه الــى حد االن،
ـثيرا مــن التفاصيل ما
فكـثيــر مــن الوقائــع ال تتناســب مــع الوعــود ،كما ان ك ً
زالت غير واضحة
هذه الخطوات ال يمكن ان تكون ناجحة وذات مردود ما لم تعالج مشاكل
ملحة ال يعذر الشعب الحكومة في عدم تحقيقها الى االن ،ومن ذلك:
• اين وصلت مشاريع تشغيل الشباب؟.

• اين وصلت وعود حماية المنتج المحلي؟.
• اين وصلت وعود اعادة تشغيل مصانع القطاع الخاص؟.
• اين وصلت وعود تشجيع االستثمار؟.
• ايــن وصلــت وعــود تعويــض اصحــاب الدخــول المنخفضــة امــام ارتفــاع
االسعار؟.
• اين وصلت وعود ضبط السالح المنفلت؟.
• اين وصلت وعود االقتصاص من قتلة النشطاء السياسيين؟.
• اين وصلت وعود ضبط المنافذ ومنع التهريب؟.
• وباختصار اين وصلت الورقة البيضاء؟ وفي اي محطة ضاعت!
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 350وفاة خالل عام ..ملف السجون

المنسي يعود إلى واجهة األحداث

دار السالم /بغداد
عــاد ملــف انتهــاكات حقــوق إالنســان فــي الســجون العراقيــة إ�لــى
الواجهة ،عقب الكشــف عن عمليات تعذيب وابتزاز وفرض إ�تاوات
ماليــة علــى المعتقليــن وذويهــم ،فــي مختلف ســجون البالد ،وســط
مطالبات بفتح تحقيقات عاجلة لوقف الممارسات الحاصلة هناك.
ـعا علــى مواقــع التواصــل
ـعبيا واسـ ً
أو�ثــارت تلــك أالنبــاء غضبـ ًـا شـ ً
االجتماعــي ،حيــث طالــب نشــطاء وحقوقيــون ،بضــرورة فتــح هــذا
الملــف الحســاس ،ومحاســبة المقصريــن والمتورطيــن فــي تلــك
الســلوكيات ،خاصة أ�ن العراق تعافى من فترات ســابقة ،تصاعدت
فيها تلك االنتهاكات.
ومؤخـ ًـرا تحــدث رئيس مؤسســة إالصــاح والتغيير صبــاح الكناني،
مبينا أ�ن
عــن وجــود حاالت جنســية واغتصاب وضرب بالســكاكينً ،
عاما يتم بيعهم بـ  8آ�الف
عاما وً 20
سجناء تبلغ أ�عمارهم ما بين ً 15
دوالر داخل السجون.
ويضيــف الكنانــي ،وهو أ�حــد المهتمين بملف الســجون ،أ�نه يتم بيع
النساء داخل السجن بسعر  10آ�الف دوالر.
معتقلين جرى اعتقال الكـثير
وتضم السجون العراقية في معظمها
َ
منهــم تحــت طائلــة قانونــي (مكافحــة إالرهــاب) وقانــون (المخبــر
دون أ�وامــر قضائيــة ،وفــق تقاريــر دوليــة لمنظمــات معنية
الســري) ِ
بحقوق إالنسان.
ومــع اجتيــاح تنظيــم داعــش االرهابــي لبعــض المــدن العراقيــة
تصاعــدت وتيــرة االعتقــاالت العشــوائية فــي ظــل غيــاب الرقابــة
القانونيــة ،خاصــة مــن قبل بعض القــوات التي شــاركت في معارك
أالنبــار وصــاح الدين وديالى والموصل وغيرها ،حيث ما زال آ�الف
المخطوفين لم يعرف مصيرهم لغاية آالن.
وعقب انكشــاف واقع ســجن البلديات ،أ�علنت لجنة حقوق االنسان
النيابية ،فتح تحقيق عاجل ،في تلك أالنباء.
وذكــرت اللجنــة في بيان صحفي :انه تناقلت بعــض وكاالت االنباء،
ـارا حــول ســجن النســاء فــي البلديــات ،وعلــى إ�ثرها وبالتنســيق
أ�خبـ ً
مــع مفوضيــة حقــوق االنســان ومشــاركة فاتــن الحلفــي (عضــو لجنة

حقــوق إالنســان) ،أ�جرينــا بعــض التحقيقات العاجلة حــول االخبار
المتداولــة ،أو�بلغنــا لجنــة حقــوق االنســان النيابيــة بتكــرار الزيــارة
ليتسنى لنا تقديم تقرير حول السجون إ�لى مجلس النواب العراقي.
وطمـ أـ�ن البيــان أ�هالــي الســجينات أب�ننــا نتابــع كل أالمــور عــن قرب،
ونطالــب الحكومــة إب�طــاق ســراح بعض المحكومــات التي ال تمس
قضاياها أب�من الدولة.
بدوره ،أ�كد عضو مفوضية حقوق إالنسان ،زيدان خلف أ�ن المفوضية
شــكلت لجنــة لزيارة ســجن البلديات لالطالع علــى االدعاءات التي
ُنشــرت فــي وســائل إالعــام حــول ســجن النســاء ومــا يحصــل فيها،
الحقا.
حيث تم فتح تحقيق في أالمر ،وستعلن النتائج ً
واضــاف خلــف ،ان الســجون العراقيــة تضــم  41أ�لف نزيــل ،إ�ضافة
إ�لــى نحــو  20أ�لفـ ًـا آ�خريــن لــدى وزارة الداخليــة ،حيث تعانــي البنى
التحتيــة والمرافــق الخدميــة والمنشـ آـ�ت إ�لــى مــن آت�كل كبير ،وســوء
فــي أالوضــاع الخدمية ،خالل الســنوات الماضيــة ،خاصة مع غياب
أالبنيــة الجديــدة للســجون ،حيــث كان لذلك أالثر الكبيــر في تردي
واقــع ســجون البــاد ،وعلــى رغم افتتــاح ســجون أ�بو غريــب والحلة
مؤخرا وبغداد ،لكن تلك السجون ما زالت غير كافية.
ً
ولفــت إ�لــى أ�ن القاعــات داخــل الســجون ممتلئــة أب�عــداد تفــوق
قدراتها االســتيعابية ،في ظل غياب أ�ي برامج لتشــغيل الســجناء أ�و
االستفادة منهم.
شخصا توفوا خالل عام  ،2020في مختلف سجون
وتابع ،أ�ن 350
ً
البــاد ،دون معرفــة أالســباب الحقيقيــة لتلــك الوفيــات ،ومــا زالت
اللجان التحقيقية مستمرة في عملها.
وقت ســابق،
وكانــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ،قد دعــت في ٍ
الحكومــة ومجلــس النــواب العراقييــن إ�لــى إ�قــرار تشــريعات تعالــج
أ�وجــه القصــور الرئيســية المتعلقــة بحقــوق إالنســان فــي النظــام
القانوني العراقي.
وشـ ّـددت علــى أ�نهــا طالبــت الســلطات العراقية على مدى الســنوات
للشــخاص فــي الســجون
الماضيــة إ
بالعــان عــن العــدد إالجمالــي أ
العراقيــة ،لكنهــا رفضت القيام بذلك .وهو ما جعل من المســتحيل
تقييــم مــا إ�ذا كان إالفــراج حتــى آالن ،قــد ّقلــل بشــكل كاف مــن

مبد� التباعد االجتماعي.
االكـتظاظ الحاد أو�من أ
مــن جهتــه ،أ�كــد النائــب رعــد الدهلكــي ،وصول عشــرات الشــكاوى
ـاكنا،
لهم في الفترة أالخيرة من الســجون لكن الحكومة ال تحرك سـ ً
ـيرا في تصريحات صحفية ،إ�لى أ�ن ســجون العراق تشــهد الكـثير
مشـ ً
من الجرائم واالنتهاكات وسط صمت حكومي وقضائي.
أو�ضــاف أ�ن أ�سـ أـو� االنتهــاكات هــو تعــرض ذوي النــزالء لالبتــزاز مــن
أ�جــل إ�جــراء مقابــات مــع أ�بنائهــم ،وهنــاك عمليــات فســاد كبيــرة
تقودها مافيات تابعة ألحزاب سياسية بهذا الملف.
وشـ ّـدد علــى ان بعض الســجون تتكـتم عن أ�عــداد الوفيات الحقيقية
ـجني التاجــي ببغــداد والحوت فــي الناصرية.
أو�ســبابها ،خصوصـ ًـا سـ َ
وهنــاك حديــث عن انتشــار أ�وبئة أو�مــراض داخل الســجون .كما أ�ن
ذوي المســجونين يدفعــون الكـثيــر مــن أالمــوال مــن أ�جــل إ�دخــال
الطعام والمالبس إ�لى السجن.
ونفــى وزيــر العــدل ســاالر عبدالســتار وجــود أ�ي عمليــات تعذيــب
للسجناء من قبل وزارة العدل ،كون أالخيرة جهة تنفيذية وليست
تحقيقيــة تعمــل علــى انتــزاع االعتــراف مــن الســجين ،كــون أالخير
يصــل الينــا بعد صدور الحكم النهائي بحقــه ،وما يقع على عاتقنا هو
تنظيم أالوضاع للسجناء وضمان مراعاة وضعهم الصحي.
بدوره ،يرى الناشــط في مجال حقوق إالنســان ،وســام الغراوي ،إ�ن
ـبيا فــي مجال حقوق االنســان،
تقدما نسـ ً
الســنوات أالخيــرة شــهدت ً
والخــر ،بعــض أالنبــاء التــي تثبــت أ�ن هــذا
لكــن تظهــر بيــن الحيــن آ
التقــدم مــا هــو إ�ال وهمي ،ومــا زال العراق بحاجة إ�لى ســنوات كـثيرة
إلحراز نقلة نوعية في مجال حقوق االنسان.
أو�ضــاف الغــراوي ،ان االســتجابة مــن قبــل الســلطات التنفيذيــة ما
والخــر
زال ضعيفـ ًـا علــى رغــم النــداءات التــي تطلقهــا بيــن الحيــن آ
المنظمــات الدولية ،وكشــفها الدائم لملفات كبيرة وابتزاز الســجناء
وذويهم ،في مختلف سجون البالد ،خاصة التابعة لوزارة العدل.
ولفــت إ�لــى أ�همية إ�نشــاء لجنة عليــا أت�خذ على عاتقهــا تنظيم أ�وضاع
الســجون ،وتقديم المقصرين والمتورطين في أ�ي مخالفات قانونية
إ�لى العدالة.
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شــؤون عراقية
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ارتباك وقلق في األسواق ...من يقف
وراء ’اشتعال’ أسعار المواد الغذائية؟
دار السالم /بغداد
تشــهد أالســواق العراقيــة طفــرة قياســية فــي أ�ســعار المــواد الغذائيــة
بســبب قيــام الحكومــة بتخفيــض قيمــة الدينــار أ�مام الــدوالر ،وخروج
ـتقباال لشــهر رمضان ،ما زاد الطلب على بعض
العراقيين للتســوق اسـ ً
تقريبا.
المواد التي ارتفعت أ�سعارها ثالثة أ�ضعاف ً
وحاولــت الحكومة إ�لقاء مســؤولية ارتفاع أالســعار علــى التجار الذين
وصفتهم أب�صحاب النفوس الضعيفة.
وقــال رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمي خــال كلمة بجلســة لمجلس
الــوزراء ،الثالثــاء الماضــي ،إ�ن ارتفــاع أ�ســعار بعــض المــواد الغذائية
التــي تصنــع محليــا ،محاولــة مــن أ�صحــاب النفــوس الضعيفــة ،وبعض
الجشــعين مــن التجــار إلربــاك الوضــع االجتماعــي ،مؤكــدا أ�ن هــؤالء
يســتغلون إ�قبــال المواطنيــن علــى شــراء هــذه المــواد مــع قــرب شــهر
رمضان.
دعوات لتدخل عاجل
ويرى عضو اتحاد رجال أالعمال في العاصمة بغداد ،سرمد الشمري،
أ�ن زيــادة الطلــب علــى المــواد الغذائيــة ،ســاهم بارتفــاع أ�ســعارها،
وعــدم امتــاك الكـثيرين الوعي في الســوق ،حيث يســرعون في شــراء
تلــك المــواد ،قبــل حلول رمضــان بكـثير ،وهو ما يشــكل فرصة لذوي
النفوس الضعيفة في رفع أالسعار.
أو�ضــاف الشــمري فــي تصريــح صحفــي ان علــى الحكومــة التدخــل فــي
مسـ أـ�لة حســم أالســعار ،ووضــع تســعيرة واضحــة وثابتــة لــكل المــواد
الغذائيــة ،وتفعيــل الجهــات الرقابيــة علــى الســوق ،واعتمــاد أ�نظمــة
الفتا إ�لى أ�ن التجار الحقيقيين هم
حديثة في مراقبة بورصة أالســعارً ،
مــن يحملــون هــم المواطــن ويراعــون الظروف التــي يمر بهــا البلد ،وال
يستغلون ذلك لتحقيق المكاسب وتعظيم أالرباح.
ارتفاعا غير مسبوق باسعار المواد الغذائية
وشهدت االسواق المحلية
ً
والخضــروات والفواكــه مع قرب حلول شــهر رمضان المبارك .وبلغت
ســعر قنينــة الزيــت الواحــدة ( )3االف دينــار بعــد ان كانــت ()1500
دينــار فيمــا ارتفــع ســعر كيــس الحليــب الــى ( )2500بعــد ان كان
( )1500كمــا ارتفــع ســعر الكيلوغــرام مــن مادة الســكر الــى ()1500
دينار بعد ان كان ( )750دينارا
كمــا زادت اســعار البقوليــات بجميــع اصنافهــا واالرز بحــدود (-750
 )1000دينــار للكيلوغــرام الواحــد ،فضـ ًـا عــن ارتفاع اســعار االدوية
والسلع الخدمية االخرى.
كمــا ارتفعــت اســعار اللحــوم الحمــراء والبيضــاء وبيــض المائــدة
واالســماك وااللبان على حد ســواء مع اقتراب شــهر رمضان المبارك.
فضال
واســباب ذلك الى” ارتفاع قيمة الدوالر مقابل الدينار العراقيً ،
عــن اســتغالل التجــار ســوء االوضــاع االقتصاديــة التي تؤثر ســلبا على
دخل المواطن وحلول شهر رمضان المبارك.
مــن جهتــه ،اعتبــر مستشــار رئيــس مجلــس الــوزراء للشــؤون الماليــة،
مظهــر محمــد صالــح ،أ�ن ارتفــاع أالســعار فــي أالســواق يكــون لمــرة
واحدة وال يستمر الى المستقبل.
وقــال صالــح في تصريح صحفي ،إ�ن المناكـفات بين الكـتل السياســية
علــى مسـ أـ�لة تغييــر ســعر صــرف الــدوالر ،ســتؤثر فــي حركــة العــرض
اضطرابا في حركة السوق ،خاصة أ�ن هذه التوقعات
والطلب ما يخلق
ً

مضيفا أ�ن ارتفاع أالســعار يكون لمرة واحدة
غير محســومة الى آالن،
ً
وال يســتمر الــى المســتقبل ،أو�عتقــد أ�ن هــذه (معلومــات ملونــة) تبنــى
عليها توقعات خاطئة.
ولفــت إ�لــى أ�ن ســبل االســتيراد مســتمرة مــن دون توقــف ،لذلــك إف�ن
للســعار ســيتوقف عنــد نقطــة
التوقعــات بشـ أـ�ن المســتوى العــام أ
مســتقرة ،وســبل العرض الســلعي مفتوحة آالن على مصراعيها ســواء
من الناحية التمويلية أ�و بالعملة أالجنبية الثابتة في معدالتها لتمويل
التجــارة الخارجيــة بمختلــف أ�شــكالها ،لــذا أ�عتقــد أ�ن ارتفاع أالســعار
مستقبال ،ولن تبقى على هذا الحال”.
سيستقر
ً
وت�ثر على الشارع بسبب سعر الصرف
قلق أ
واثــار ارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر مقابــل الدينــار العراقــي حالــة مــن
القلــق لــدى الشــارع مــن تداعياتــه على االقتصــاد في البــاد ،مؤكدين
ضــرورة اتخاذ االجراءات الالزمة لمحاوالت التالعب أب�ســعار الصرف
وفضح الجهات التي تقف وراءها.
المواطن محمود العبيدي ،في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد ،يقول
إ�ن أ�ســعار المواد الغذائية التهبت خالل الفترة الماضية ،خاصة تلك
التــي تحتاجهــا المائــدة الرمضانيــة ،وهــو ما يؤكــد أ�ن التجــار ال أي�بهون
بواقع الفقراء.
بدورهــا ،تقــول المواطنــة ،آ�يات نائــل ،في محافظة صــاح الدين ،إ�ن
ـببا فــي ارتفــاع
النقــص الحاصــل فــي مــواد البطاقــة التموينيــة كان سـ ً
أ�ســعار المــواد الغذائيــة فــي أالســواق ،حيــث ارتفعــت أ�ســعار بعــض
المواد الغذائية إ�لى الضعف.
وتضيــف ،ان نقــص مــواد البطاقــة وخفــض ســعر الــدوالر ،وقــدوم
رمضــان ،كلها عوامل جعلت الســوق العراقيــة تلتهب ،وعلى الجهات
الحكوميــة التدخــل ،وكبــح جمــاع التجــار والمســتوردين ،حتــى ولــو
بشــكل مؤقت ،حيث يزداد الطلب بشــكل كبير خالل شــهر رمضان،
على المواد الغذائية.
وتعتمــد شــريحة واســعة مــن العراقييــن فــي غذائهــا أالساســي علــى ما
تزود به عن طريق البطاقة التموينية ،وذلك ساري العمل به منذ بدء
الحصار على العراق في عام  ،1990حيث تتضمن البطاقة التموينية
توزيع خمس مواد غذائية رئيسية وبسعر رمزي على العوائل العراقية
والرز والزيــت والســكر ،إ�ضافــة إ�لــى حليــب
ـهريا ،هــي الطحيــن أ
شـ ً
أالطفــال ،غيــر أ�ن المواطنيــن يشــتكون من عدم تســلمهم تلك المواد
كاملة منذ عدة سنوات.
مــن جهتهــا ،قالــت وزارة الداخليــة ،إ�ن جميــع المــواد فــي الســوق
العراقيــة غيــر مسـ ّـعرة من قبــل وزارتي التجــارة والزراعــة ،فيما عزت
ســبب ارتفــاع أ�ســعار زيت الطعام والســكر إ�لى صعودهــا بالبورصات
العالمية.
وقــال المتحدث باســم الوزارة اللواء خالــد المحنا ،في تصريح للوكالة
الرســمية ،إ�ن هنــاك شــكاوى عــدة وردت مــن مواطنيــن بشـ أـ�ن زيــادة
مبينا انه بعد
أالســعار ببعض المواد الغذائية الســيما الزيت والســكرً ،
تدقيق من قبل مديرية مكافحة الجريمة االقتصادية ومديرية مكافحة
الجريمــة المنظمــة اتضــح أ�ن هاتيــن المادتيــن كان صعودهمــا يتعلق
بصعود في البورصات العالمية بسبب جائحة كورونا وما رافقها.

أو�ضــاف ،ان بعــض الــدول المنتجــة لهــذه المــواد عانــت مــن مشــاكل
تخــص رغبــة بعــض الــدول ألت�مين أ�منهــا الغذائــي وحصل إ�قبــال على
هــذه المــواد إ�ضافــة إ�لى قضيــة النقل البحري التي يحــدث فيها ارتفاع
بالســعار تتوافق مع الزيادة
ـيرا إ�لى أ�ن “هذه الزيادة أ
في أالســعار ،مشـ ً
العالميــة فــي البورصــات العالميــة ووزارة التجــارة لديهــا التســعيرة
وال أب�ول.
الرسمية في البورصات العالمية تصل لها االرقام أ� ً
مسعرة من قبل وزارتي
وتابع المحنا ،أ�ن جميع المواد في السوق غير ّ
مبينا أ�ن “وزارة الداخلية تختص فقط في الجانب
التجارة والزراعة”ً ،
القانونــي وهــو مــا يتعلــق بقيــام البعــض باالحتــكار او المضاربــة فــي
السوق وغيرها من هذه أالمور التي تتنافى مع القانون.
أو�كــد عضــو اللجنــة الماليــة فــي البرلمــان العراقــي ،جمــال كوجــر ،أ�ن
بعــض اســعار المواد الغذائية ارتفعت بنســبة  %300رغــم أ�ن الزيادة
في ســعر صرف الدوالر هي  %18.5فقط ،واصفا ارتفاع أ�ســعار الغذاء
بالمؤلم.
أو�شار في تصريح صحفي ،إ�لى ارتفاع عبوة لتر واحد من زيت الطعام
مثــا مــن  1250دينارا أ(�قل مــن دوالر واحد) إ�لى  3آ�الف دينار أ(�كـثر
مــن دوالريــن) ،موضحــا ان الحكومــة غيــر قــادرة علــى ضبــط أ�ســعار
المواد الغذائية.
أو�ضــاف فــي تصريــح صحفــي ،ان أالســعار مرتفعــة جــدا ،ونتمنــى أ�ن
يكــون الضميــر هو الحاكم ،مؤكدا أ�ن الحكومة مطالبة بمتابعة أ�ســعار
شراء المواد المستوردة ،ووضع نسبة ربح معقولة عليها.
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ّ
إدارة سد دربنديخان تخفض نسبة
اإلطالقات المائية إلى النصف

دار السالم /السليمانية
شــفق نيــوز /قــررت إ�دارة ســد دربنديخان في
إ�قليــم كوردســتان ،تخفيض نســبة إالطالقات
ماليــة عن العام الماضي إ�لى مســتوى النصف
لمواجهــة الجفــاف وشــح المياه الــذي تواجهه
بعــض مناطــق إالقليــم جــراء قلــة تســاقط
أالمطار هذا العام.
وقــال مديــر الســد رحمــن خانــي فــي مؤتمــر

صحفــي ،إ�ن خطــة إالطالقــات المائيــة للســد
ســتدخل حيز التنفيذ خالل أالشــهر الخمســة
المقبلــة ،مردفا بالقــول إ�ن إالطالقات المائية
ستصل إ�لى نسبة النصف عن العام الماضي.
أو�كــد حصــول انخفــاض كبيــر فــي معــدالت
الميــاه بســبب التغيــر المناخــي والطبيعــي
إ�ضافــة إ�لــى مــا تهــدره المصانــع العاملــة علــى
ضفاف نهر سيروان.

السليمانية تتخذ قرارا لمواجهة موسم الجفاف
دار السالم /السليمانية
قــرر مجلــس محافظــة الســليمانية وضمــن إ�طــار
مواجهــة موســم الجفــاف الســماح ألصحــاب حقــول
الدواجــن ،ومربــي الحيوانــات ،والمزارعيــن بحفــر
آالبار الستخراج المياه الجوفية .وقال رئيس مجلس
المحافظــة آ�زاد محمد عقب اجتماع للمجلس انعقد
اليــوم ،إ�نه اســتنادا للمــادة الثامنة مــن القانون رقم
 3لســنة  2009لمجلــس محافظــة الســليمانية فــي
إ�قليــم كوردســتان قررنــا الســماح بحفــر آالبــار وفقــا
للتعليمــات رقــم  1لســنة  2015لــوزارة الزراعــة

.و�وضــح ان تنفيــذ هــذا القــرار يدخــل ضمــن إ�طــار
أ
مواجهــة موســم الجفاف ،مشــددا على عدم الســماح
بحفــر آالبــار بالطــرق غيــر القانونيــة .أو�علنــت إ�دارة
منطقة "گ ــرمیان" في وقت ســابق ان جفافا اجتاح
المنطقــة هــذه الســنة بســبب قلــة تســاقط أالمطــار،
داعيــة إ�لــى تخصيــص مبلغــا ماليــا لهــا مــن ميزانيــة
الطــوارئ لمواجهــة هــذا الجفــاف .ووفقــا للمســؤول
المحلــي فـ إـ�ن أ�كـثــر مــن نصــف محاصيــل الحنطــة
والشعير ضمن الحدود إالدارية تواجه خطر الهالك
لعدم تساقط أالمطار بالشكل الالزم.

جولة تفتيشية لمراقبة األسعار ومحاسبة
المخالفين في مدينة السليمانية
دار السالم /السليمانية
أ�جــرت لجنــة مراقبــة أالســواق
فــي قائممقاميــة مركــز مدينــة
الســليمانية ،جولــة تفتيشــية
لمراقبــة أالســعار ومحاســبة
المخالفين.قــال شــكر حميــد
مســؤول لجنــة مراقبــة أالســواق
فــي قائممقاميــة مركــز مدينــة
الســليمانية :قمنــا بجولــة فــي
اســواق الســليمانية لمراقبــة

أالســعار ومحاســبة مــن يقــوم
ـعار".و�ضاف حميــد؛
برفــع االسـ
أ
أ�ن "اللجنــة طبقــت الفحــص
الصحــي للماكــوالت فــي المطاعــم
والعصائــر والحلويــات التــي يزداد
إالقبــال عليهــا فــي شــهر رمضان".
وبيــن ان "القيــام بهــذه الجولــة
التفتيشية أت�تي للحد من التالعب
واستغالل زيادة الطلب على تلك
المــواد" ،مشــيرا إ�لــى انــه "ســيتم

تغريــم و إ�غالق المحالت المخالفة
للجراءات الصحية" .وفي الجولة
إ
التفتيشــية؛ صــادرت اللجنــة
االمنيــة والرقابيــة فــي قائممقامية
مركــز مدينــة الســليمانية 600
كارتــون مــن البهــارات وانــواع
الجلــي النكهــات فــي احــدى
المعامــل فــي المنطقــة الصناعيــة
منتهية الصالحية.

في إقليم كوردستان ..تحديد
نسبة الزكاة وفدية رمضان

دار السالم /أ�ربيل
اعلــن المجلــس االعلــى للفتــوى فــي اقليم كوردســتان ،عن تحديد نســبة زكاة االمــوال ومقدار زكاة
الفطر وفدية االفطار في رمضان .وجاء في بيان توضيحي للمجلس ،ان الحد االدنى الذي يستوجب
اخراج الزكاة من المال الذي مر عليه عام واحد هو  7ماليين دينار عراقي فما فوق ،مبينا ان مقدار
الزكاة المستخرج من المبلغ هو  3االف دينار عراقي .واوضح البيان أ�ن مقدار زكاة فطرة الشخص
الواحد لشهر رمضان الجاري هو ايضا  3االف دينار عراقي ،فيما حدد الفدية المتوجب على المفطر
خالل الشهر لمرض او اي عذر آ�خر هو  3االف دينار عراقي عن كل يوم افطار.
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هوس المرض  ..مرض بحد ذاته
دار السالم /بغداد /متابعة
سلسلة من المراجعات قامت بها سلمى ،استمرت
ألكـثر من سنة بين عيادات االطباء والمستشفيات
فــي بغداد وبعــض المحافظات والــدول المجاورة،
ـد� مــع أ�ول
وكل ذلــك لــم يطفــئ نــار قلقهــا الــذي بـ أ
عارض اصيبت به عندما فقدت الجنين الذي زرع
لهــا بعملية طفــل االنابيب ،وقبل خســارته وبعده
تلقــت عالجــات شــتى اتعبــت معدتهــا ،وهــي التــي
كانــت ال تحبــذ زيــارة الطبيــب اطالقــا مهما حصل
عاما.
لها طوال عمرها الذي تجاوز الـً 45
أاللم النفسي
ترى سلمى مولود ان حالتها لم تستقر لغاية االن،
بــل علــى العكس تماما فقد اهلكـتها نفســيا بســبب
التفكير الزائد والخوف من المجهول ،الســيما انها
مــع كل زيــارة لطبيــب بــدال مــن أ�ن تحصــل علــى
تتفاج� بظهــور امراض اخرى
الشــفاء التام صــارت
أ
جديــدة ،وهكــذا حتــى ادمنــت البحــث والســؤال
اليومــي مــع متخصصيــن فــي مواقــع التواصــل
االجتماعي ،وباتت تراودها الشــكوك في كل حالة
بسيطة تحصل بجسمها ،فوصلت الى مرحلة عدم
الوثــوق بـ أـ�ي طبيــب النها جربــت الكـثيــر منهم بال
جــدوى ،و مــن دون أ�ن تشــعر تحــول الموضــوع
فــي نهايــة المطــاف الــى مــرض نفســي واكـتــاب،
وامام هذا االلم النفســي الذي لم تعد تســيطر عليه
وعلى معاناتها بســببه ،قررت تــرك جميع االدوية،
والخــروج مــن دوامة المرض وقطــع ذلك الطريق
بد�تــه ويبــدو انــه لــن ينتهــي ،ما جعلهــا تدور
الــذي أ
بالدائــرة نفســها ،اذ ان العالجــات واالدويــة التــي
تناولتهــا اضحت توترها الــى درجة العجز عن اداء
اي نشــاط حيــوي ،وتشــغلها عــن ممارســة حياتهــا
الطبيعية ،اذ قالت" :اعتقد ان هناك حلوال اخرى
بديلــة غيــر االدويــة مــن الممكــن أ�ن تنقذنــي مــن
أم�ســاتي هذه ،الني مللت المرض وليس امامي غير
االنتفاض على ما انا عليه آالن".
كبار السن
امــا الحــاج ناصر مهدي الذي عرف بمرحلة شــبابه
كانســان نشــط يعشــق الحيــاة بجميــع تفاصيلهــا،
ويتمتــع بصحــة جيــدة ويمارس هوايــات عديدة الى
جانــب عملــه موظفا في احدى الدوائــر الحكومية،
أف�صيب بنوبة ربو شــديدة بعد تقاعده وتطور معه
المــرض حتــى تقــدم بــه العمــر وصــار علــى اعتــاب
السبعين ،في بداية االمر تقبل مرضه هذا وتعامل
معه بشكل طبيعي اال انه مع مرور السنوات وكلما
تكــررت لديــه النوبة زاد خوفــه وهلعه من الموت،
وتفكيــره الدائــم جعلــه ال يتوقف عــن طلب تناول
مختلــف االدويــة ،حتــى لــو لم يكن يشــكو مــن الم
ومــن دون وصفــة طبيــة ،واكدت ابنتــه علياء" :مع

انتشار كورونا والجلوس االجباري بالبيت ومراقبة
االخبــار الســيئة عن عــدد االصابــات والوفيات الى
جانــب التحذيــرات الخاصــة لكبــار الســن بالذات،
اصبح والدي مثل االطفال ال ينام اال بصعوبة وفي
كل وقــت يطلــب جهــاز قيــاس الضغــط ويختــرع
الحجــج مــن اجــل االهتمــام بــه ،علمــا انــه ليســت
لديــه اعراض معينة تدفعه لذلك ،لكننا في البيت
تفهمنــا وضعه هذا ،وبصراحة الحــزن يخيم علينا،
الننــا ال نســتطيع مســاعدته وال يمكــن أ�ن نعتــرض
جيدا انهــا ال تنفعه
احيانــا اذا تنــاول ادويــة نعــرف ً
بــل قــد تضــره ،وحتى لــو نصحنــاه بتركهــا ال يقتنع
بمخاطرهــا عليــه ،لكنهــا تتــرك اثــرا نفســيا جيــدا
وارتياحا لديه".
أ�زمة مؤقتة
يــرى اكــرم ناجــي (موظــف فــي العقــد الثالــث مــن
عمــره) أ�ن "ال بـ أـ�س فــي أ�ن يحــرص االنســان علــى
صحتــه ويجــري فحوصــات بيــن آ�ونة واخــرى مهما
كان عمــره وحتــى لــو لــم يعان من مشــكلة صحية،
وهــذا شــيء اعتبــره جيــدا ،كونــه دليال علــى الوعي
الــذي يتمتــع بــه ،اذ علميــا ينبغــي ان يكــون هناك
فحص دوري لجسم االنسان ،النه يتغير ويتعرض
لكـثيــر مــن االختالفــات وال يجــب االنتظــار لغايــة
أ�ن يتفاجـ أـ� بمــرض معيــن ،ولــذا ال اســميه (هــوس)
بــل (حــرص ووعــي) ،اذ مــن الممكن للشــخص أ�ن
يبحث ويسـ أـ�ل ويتابع حلقــات متخصصين ويعمل
بارشاداتهم ".
فــي حين تجد الجامعية نورا احمد "ان المتمارض
شخص يؤذي نفسه اكـثر من اسرته والناس الذين
الخط� معاملته كمريــض ويفترض أ�ن
حولــه ،فمــن أ

نتصرف معه أب�ســلوب مختلف ،ومن الضروري أ�ن
نفهمــه بــان مرضــه ازمة مؤقتــة وســتمضي ،خاصة
اذا كان يعانــي مــن مــرض مــا ،اذ ان المشــكلة فــي
الغالــب التفكيــر بالمــرض وهــو من يصنــع المرض
وبالتالــي يخلق اجواء ســلبية تســبب المرض حتى
وان كان الجسم خاليا من اي علة".
عــن حالتها قالت نــورا "من النادر أ�ن ابقى مريضة
لفترة طويلة الني اعتدت عندما اتلقى العالج حتى
لــو لــم يكــن ذا فائــدة لــي فــي داخلــي اصنــع يقينــا
وايمانا قويا بانه ســوف يشــفيني وهكذا ،ومع ذلك
ليس كل الناس يتشابهون في التعامل مع المرض
وينبغــي عندمــا نجــد مــن لديــه هــوس وخــوف أ�ن
نقــدم على مســاعدته وعدم الضغــط عليه ،ونحاول
تحمــل مزاجيتــه ،النه دخل فــي متاهة ال يمكن أ�ن
يخرج منها بسهولة حتى اذا كان سليما ،اال بمنحه
الرعايــة الكافيــة واعانتــه على تجاوز تلــك المرحلة
وتذكيــره دومــا بقــول النبــي عليــه افضــل الصــاة
والسالم (ال تتمارضوا فتمرضوا)".
دور الضحية
تفســر لبنــى البكــر المتخصصــة بالوعــي ومدربــة
تفكيــك برمجــة الالوعــي ،المــرض أب�نــه حالــة
فالشــخاص بالغالــب
يتعاطــف معهــا آالخــرون ،أ
تعــودوا العيــش بهــذه الحالــة ،اذ تمنحهــم صيغــة
عيــش يتعاطف معها آالخرون ،اذ ان بالعمق تلك
الحالــة تتولــد نتيجــة احتيــاج عاطفــي لالهتمــام،
واضافت" :ان أ�بسط برمجة علينا تغييرها ،هي انه
بــدال من اســتخدام مفــردات المرض فــي العيادات
والمختبــرات مــن الممكــن اســتخدام مفــردات
التشــافي مثــا وعيادة صحة القلــب بدال من عيادة

امراض القلب ومختبرات التحليالت الصحية بدال
من مختبرات التحليالت المرضية وهكذا".
موضحــة" :ان الشــعب العراقــي خزنــت بعقلــه
الالواعــي برمجــة االلــم والمــرض ودور الضحيــة
بسبب عيشه لسنوات بمعاناة برمجة الالواعي على
ذلــك ،فالكلمــة تولــد فكــرة والفكرة تولد مشــاعر،
لــذا كلمــة مــرض مــع شــكوى مســتمرة تولــد افكارا
ســلبية ،وبالتالــي مشــاعر ســلبية مرافقــة للجســد
نبد� بتغيير
فتتراكــم االمراض تبعا لذلــك ،وعندما أ
الشــعور المرافــق لالمــراض وتحريــر المكبوتــات
المخزنــة والصدمــات ومشــاعر االلــم والذكريــات،
تبد�
والتــي خزنت بشــكل واع وغيــر واع ،فعندها أ
اجسادنا بالتشافي تبعا لتشافي الجسد المشاعري
وتحريره ،ومن اجل ذلك فهناك عدة طرق للتحرر
مــن االلــم والصدمــات المكبوتــة وحــاالت الغضب
والتوتــر والخــوف والقلــق عبــر جلســات التحرر مع
مختص بالوعي او جلسات االكسس بار او جلسات
الثيتا هيلينك والعديد من وسائل التحرر ،وعندها
ـيبد� الجســد المــادي بالتشــافي ،الننــا البشــر
سـ أ
نمتلــك اجهــزة تشــاف ذاتــي تعمــل بكـفــاءة عاليــة
جــدا ،فــاذا تحرر الجســد المشــاعري يعود الجســد
المــادي للتحســن وتختفــي االمــراض التــي اصابت
الجســد ،فحالــة الهــوس بالمرض هي حالــة مرافقة
لحالــة االحتيــاج العاطفــي والمشــاعري الشــديد
داخليــا والحاجــة لالهتمــام ،مــا أ�ن نصحــح حالــة
الجســد المشــاعري حتــى يعــاود الجســد الفكــري
والجسد المادي التعافي والتشافي".
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 10محطات رئيسة في مسار أزمة سد النهضة ..تعرف إليها

دار السالم /متابعة
تتصاعــد أ�زمــة ســد النهضــة إالثيوبــي ،مع اقتــراب موعد
التعبئــة الثانيــة لخزانــه ،المقــررة فــي تمــوز /يوليــو
المقبــل ،دون توصــل التفــاق بشـ أـ�ن آ�ليــة تنفيذهــا مــع
دولتي المصب؛ السودان ومصر.
وي�تي ذلك وسط قلق من "تداعيات مدمرة" على تدفق
أ
ميــاه شــريان الحيــاة الوحيــد لمصــر ،وتحذيــر أالخيــرة
مــن أ�ن "جميــع خيارتهــا مفتوحــة" لمواجهــة التحــدي
الخطيــر ،مــا يفــرض البحــث فــي أ�بــرز محطــات الملــف
الت� ّزم.
وصوال إ�لى مرحلة أ
ونســتعرض تاليــا أ�بــرز محطات ملف ســد النهضة ،التي
تعود في الواقع إ�لى ستينيات القرن الماضي.
.1التشجيع أالمريكي ردا على "السد العالي"
ظهــرت فكــرة مشــروع ســد النهضــة إالثيوبــي نهايــة
الخمســينيات ،بتشــجيع مــن الواليــات المتحــدة ،ردا
علــى تشــييد مصــر لـ"الســد العالــي" بدعــم مــن االتحــاد
السوفييتي.
أو�جــرى مكـتــب الواليــات المتحــدة لالســتصالح
( )USBRدراســات وعمليــات مســح لتحديــد الموقــع
أالنســب لتشــييد الســد خــال الفتــرة بيــن 1958
و ،1964فضــا عــن اقتراحه ســدودا أ�خــرى على النيل
أالزرق في الفترة ذاتها.
لكــن إ�ثيوبيــا ،الخاضعــة حتــى ذلــك الوقــت لحكــم
إالمبراطــور "هيــا سالســي" ،لــم تكــن قــادرة بحكــم
الظروف االقتصادية والسياســية على تنفيذ المشــروع،
ـد� بالتراجع مع تغير توجهات
كمــا أ�ن الدعم أالمريكي بـ أ
مصر بعد تولي أ�نور السادات الرائسة عام .1970
.2تالشي الفكرة بانقالب 1974

أ�دى انقــاب عــام  1974علــى النظــام االمبراطــوري
التاريخــي فــي إ�ثيوبيــا إ�لى دفن فكرة إ�نشــاء الســد ،فيما
انقلبت التحالفات؛ إ�ذ تولى الحكم في أ�ديس أ�بابا نظام
شــيوعي ،ودخلــت بحــرب أ�هليــة طاحنــة ،فيمــا اقتربت
مصر أ�كـثر للواليات المتحدة ،حتى باتت حليفا رئيســيا
لها في الشرق أالوسط.
 .3إ�حياء مشروع السد
أ�حيت أ�ديس أ�بابا فكرة السد مجددا عام  ،2009حيث
أ�جرت مسحا جديدا لموقعه ،في تشرين أالول /أ�كـتوبر
من ذلك العام ،وفي آ�ب /أ�غسطس من العام التالي.
وفي تشرين الثاني /نوفمبر  ،2010حصلت أ�ديس أ�بابا
على تصميم للسد ،وتكـتمت عليه ،بحسب تقرير لموقع
"ووتر تكنولوجي".
.4حجر أالساس
في نهاية آ�ذار /مارس  ،2011أ�علنت أ�ديس بابا رســميا
عــن المشــروع ،ومنحــت عقــدا بقيمــة  4.8مليــار دوالر
دون مناقصــة تنافســية لشــركة "ســاليني إ�مبريغيلــو"
إاليطالية.
وتم وضع حجر أالســاس للســد في  2نيســان /أ�بريل من
قبــل رئيس الوزراء آ�نــذاك ميليس زيناوي ،الذي أ�طلق
عليه اســم "ســد أاللفية العظيم" ،قبل تغييره إ�لى "سد
النهضة إلثيوبي الكبير".
�	.5ول احتجاج مصري
أ
بعــد أ�يــام قليلــة على وضع حجــر أالســاس ،أ�علنت مصر
رفضها للمشروع ،وجادل زيناوي أب�ن السد لن يتسبب
بخفض منسوب النهر لدى دول المصب.
وبعــد عــام ،فــي أ�يــار /مايــو  ،2011أ�علنــت وســائل
إ�عــام إ�ثيوبيــة عــن تلقــي القاهــرة مبــادرة مــن أ�ديــس

أ�بابــا بمشــاركة تفاصيــل تقنيــة للتحقــق مــن مــدى أت�ثير
المشروع على تدفق المياه إ�لى مصر.
.6تقدم بطيء رغم االضطرابات
وواصلت إ�ثيوبيا تقدمها البطيء في المشروع رغم وفاة
زينــاوي عــام  ،2012واضطرابات عام  ،2016ال ســيما
أو�نها ســعت لالعتماد فــي تمويله على جمع أالموال من
المواطنيــن وعلى االســتثمارات المحليــة ،فيما لم تتخذ
مصــر خطــوات فعالة لفــرض حضورهــا وتجنب عواقب
مستقلة محتملة.
.7واقعة "وهللا وهللا"
تولــى القوي آ"�بي أ�حمد" رائســة الحكومــة إالثيوبية عام
 ،2018ودفــع بقــوة إلنجــاز المشــروع ،تعزيــزا لموقعه
السياســي ،ال ســيما أ�نه وصل إ�لى الحكم بموجب اتفاق
على فترة انتقالية.
وظهــر أ�حمــد بعد شــهرين علــى توليه الحكــم إ�لى جانب
رئيس النظام المصري ،عبد الفتاح السيسي ،في مؤتمر
صحفــي ،وكــرر خلــف أالخيــر" :وهللا وهللا لن نقــوم أب�ي
ضــرر لميــاه مصــر"؛ فــي مشــهد أ�ثار ســخرية واســعة من
الطريقة التي تتم من عبرها معالجة قضية أ�من قومي.
طريق مسدود ووساطة أ�مريكية فاشلة
.8
وبالفعــل ،تعثــرت مســاعي التفاهم في إ�طــار آ�لية ثالثية
تضم الســودان ،مع إ�عالن أ�ديس أ�بابا قرب وصولها إ�لى
مرحلة تعبئة بحيرة السد.
وفــي تشــرين الثانــي /نوفمبــر  ،2019أ�علنــت إ�دارة
الرئيس أالمريكي الســابق ،دونالد ترامب ،التوســط في
أالزمــة ،وهــو مــا تعثر كذلــك بعد لقاءات في واشــنطن،
واتهمت أ�ديس أ�بابا أالخيرة بالتحيز للقاهرة.
أو�علنت واشنطن عقوبات على أ�ديس أ�بابا ،لكنها أ�كدت

الحقــا ،بعــد تولي الرئيــس جو بايدن ،فــك ارتباط قطع
المساعدات بملف السد.
وحافظــت إ�دارة بايــدن على موقــف "التحذير" إلثيوبيا،
دون اتخــاذ خطــوات عمليــة ،فيمــا تصــر أالخيــرة علــى
إ�بقــاء المفاوضــات داخــل البيت أالفريقي ،وســط غياب
متزايد للثقة بين مختلف أالطراف.
.9الملء أالول
فــي تمــوز /يوليــو  ،2020أ�علنــت إ�ثيوبيــا نجــاح المــلء
الول لبحيــرة الســدّ ،
ومضيهــا بخطــة إ�تمــام التعبئــة
أ
التدريجيــة بحلــول عــام  ،2023وهــو مــا قابــل ســخطا
وت�كيدا على ضرورة إ�طالــة أ�مد العملية لتقليل
مصريــا ،أ
آالثار المترتبة لها على منسوب النهر.
.10بوادر "تنسيق عسكري" مصري سوداني
ومــع قــرب حلــول مــوع المــلء الثانــي لســد النهضــة
إالثيوبــي ،فــي صيــف  ،2021رفعــت القاهــرة مســتوى
تحذيرهــا ،وبــات موقــف الخرطــوم أ�كـثــر وضوحــا إ�لــى
جانبها.
أو�صــدر السيســي تحذيــره بـ أـ�ن "جميــع الخيــارات"
مفتوحــة ،فيمــا ظهــرت مقاتــات مصرية في الســودان،
لتعلــن إ�ثيوبيــا رفضهــا التهديــد بالقــوة ،وســط دعــوات
دولية للتهدئة.
يشــار إ�لــى أ�ن مصــر تنطلــق في اعتراضها مــن قلقها على
أ�منهــا المائــي ،ومــن ثــم الغذائــي ،ومــن بنــود اتفاقيــة
عــام  ،1929التــي تمنحهــا الحــق فــي االعتــراض فــي
حالــة إ�نشــاء هــذه الــدول مشــروعات جديــدة علــى النهر
وروافــده؛ فيمــا تقول إ�ثيوبيا إ�ن هذه الوثيقة تم توقيعها
إ�بــان االســتعمار ،و إ�نهــا لــن تتــردد في المضي بمشــروع
ش�نه توفير الطاقة وفرص تنموية كبيرة للبالد.
من أ
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أبو بكر الصديق ..الخطوة األولى
حيدر الغدير
عــاد الرجــل إ�لــى مكــة المكرمــة بعــد واحدة
مــن رحالتــه التجاريــة الموفقــة بيــن الشــام
واليمــن ليجــد النـ َ
ـاس يتحدثــون أب�مــر جديــد
َ
لــم ُي ْعـ َـرف لــه مــن قبـ ُـل ســابقة ..و إ�ذ كان
التاجــر العائــد محل ثقــة واحتــرام ،وموضع
تقديــر و إ�جــال ،بمــا ُعـ ِـرف عنــه مــن حسـ ِـن
المعشــر ،وليــن الجانــب ،وخفــض الجناح،
إ�لى شــهامة أو�ريحية وكرم نفس ،فقد ســارع
المكييــن يحدثونــه بمــا جــاء من
إ�ليــه بعـ ُـض ّ
بالمين..
الرجل الهادئ الرزين الذي ّلقبوه أ
ســارعوا يحدثونــه عــن ذلــك ألنــه واحـ ٌـد مــن
ولنه
هل الـ أـر�ي والنظر فيهــا ،أ
ســادة مكــة أو� ِ
ُ
الكريم الذي
مين
كذلك
الصديق الحميم أ
لل ِ
ِ
ُ
ُهم بما جاء به ضائقون.
ـدد مــن صناديــد قريــش ،قــادة الكـفر
جـ َـاء عـ ٌ
عقبة ُبن
ـم
ـ
ه
من
العائد،
ـر
ـ
ج
التا
ـى
ـ
ل
�
والوثنيــة إ
ُ
ِ
ُ
أ�بي ُم َع ْيط ،أو�بو جهل بن هشام ،ليقولوا له:
يا �با بكر� ،عظم بالخطب!ُ ،
يتيم أ�بي طالب
أ
أْ ِ ِ َ ْ ِ
يزعـ ُـم أ�نه نبي مرســل ،ولوال أ�نـ َـت ما انتظرنا
الغاية والكـفاية.
به ،إف�ذا قد َ
جئت أف�نت ُ
ونظــر أ�بــو بكــر إ�ليهــم فــي صمــت ،وصرفهــم
خديجة
عنــه فــي هــدوء ،ثــم مضى إ�لــى بيـ ِـت
َ
َ
صاحبــه الصــادق
رضــي هللا عنهــا ليقابـ َـل
ُ
َ
أالميــن الــذي بلــغ أ�ربعيــن عامـ ًـا ولــم ي ْعر ْف
ُ َ
الخير والفضيلة ،والشرف والعفاف.
عنه إ�ال
ـثيرا ،فقــد كان أ�بو بكر
ك
ـة
ـ
ل
المقاب
ـل
ـ
ط
ً
ولــم َت ُ ِ
يعلـ ُـم صــدق محمــد بــن عبــد هللا صلــى هللا
عليه وسلم ،فما كان منه �ل �ن � َ
سريعا
سلم
إّ أ أ
ً
ـردد أ�و َر ْيـ ٍـث ليصيـ َـر مــن بعــد ذلــك
دون تـ ٍ
َ َ
بعد رســول
أ�عظــم رجـ ٍـل فــي تاريخ إالســام َ
هللا صلى هللا عليه وسلم.
هــو موقـ ٌـف قــد يحســبه بعـ ُـض الناس تسـ ّـر ًعا
غيـ َـر حميــد ،لكــن أالمـ َـر أ�بسـ ُـط مــن ذلــك
حليفة للعمق..
أو�عمق ،وقد تكون
ُ
البساطة ً
إ�ن أ�بــا بكــر كان قــد عــرف أ�خــاق محمــد بن
عبــد هللا دهـ ًـرا طويـ ًـا ،وعــرف أ�نــه الفضائـ ُـل
كلهــا ،والمـ ُ
ـكارم كلهــا ،وعــرف كذلــك أ�نــه
ُّ
ْ
َّ
َ
ـدق ُّكلــه ..و إ�ن َمــن أي�بــى أ�ن يكــذب على
الصـ
ُ
ٌّ
َ
ّ
رب الناس.
الناس َح ِري به أ� ّل يكذب على ِ
مثـ ُـل تلــك المحاكمــة العقليــة البســيطة
رجل عاقل
كافية إليمان
معا كانت ً
العميقة ً
لبيــب ،قــد بــا الحيــاة حتــى ِعرفهــاَ ٍ ،
وحلب
َ
َ
الدهر �شط َ َره ،وبلغ َّ
َ
سن النضج واالكـتمال،
َّ أ ْ ُ
َ
ســن أالربعيــن ..لــذا ســارع يصـ ِّـد ُق رســول
بصحة ما
هللا صلــى هللا عليه وســلم ،ويؤ ُمــن ِ
الجهاد الشاق المتواصل
ويبد� رحلة
ِ
يقول ،أ
عالم
أت�ييـ ً
ـدا لديـ ِـن هللا عــز وجل ،وحربـ ًـا على ِ
والخرافة والجهالة.
الوثنية والشرك
ِ
ِ
مــن أ�جــل ذلــك اســتحق أ�بــو بكــر الصديــق
الشهادة العظمى من ِفم
رضي هللا عنه تلك
َ
النبـ َّـو ِة الطهــور حيــث يقــول صلــى هللا عليه
حدا إ�لى إالسالم إ�ال كانت
دعوت أ� ً
وسلم" :ما ُ
َْ
وتردد ونظر إ�ال أ�با بكر".
له َكبو ٌة ٌ
* * *
هــو موقــف كبيــر نبيــل ذلــك الــذي وقفــه
ُ ّ
الهي ُن ّ
اللين المحبوب يوم
الصديــق ،التاجر ِ
دون ريث أ�و إ�بطاء.
أ�ن بادر إ�لى ُ إالسالم َ
جدا
ـرة
ـ
ي
ـث
ك
مواقف
ـى
وهــو موقـ ٌـف يضــاف إ�لـ
ٍ
َ
ً

بعظمـ ِـة هــذا الرجــل ،وصدقـ ِـه
كلهــا تشــهد َ
ـوابق الفضائــل
ـ
س
ـى
ـ
ل
�
ـه
ـ
ت
ومبادر
وعبقريتــه،
إ
ِ
والمكرمات.
ُ
ّ
ـارا
كان إ�يمــان ّ
الصديــق إ�يمانـ ًـا جياشـ ًـا ،حـ ً
دافقـ ًـا ،يريــد أ�ن يعبـ َـر عن نفســه ،ويســتفرغ
َ
أ�قصــى إ�مكاناتــه فــي البــذل والعطــاء .و إ�ذا
ـزال حتى ذلــك الحين في
كانــت الدعــوة ال تـ ُ
ّ
عوائق
طورها السري ،وجد ّ
الصد ُيق أ�ن َثم َة َ
طريقه وعقابيل.
تقف في
ِ
ُ
هــو يريــد أ�ن يجهـ َـر بالدعــوة ويهتــف بهــا،
سادة قريش
ـامع ِ
ويقول كلمة الحق على مسـ ِ
أ�يـ ًـا كانــت النتائــج ..لكــن الرســول صلى هللا
عليه وسلم كان ما يزال ينتظر.
ُ
الص ِّديــق ،وظلــت
وظـ َّـل أالمــر َيعظــم علــى ِ
الحارة ْ ُالجياشــة تملّ كيانه ،وتســتبدُّ
رغبتــه
أ َ
ُ
ُ
بــه ليـ َـل نهــار ..وكان أ� ْن أ� َلـ َّـح علــى رســول
هللا صلــى هللا عليــه وســلم بالخــروج إلظهــار
َ
استجاب له ..وخرج المسلمون
الدعوة حتى
ـدنة
ـ
س
ـع
ـ
م
يجت
ـث
ـ
ي
ح
ـرام
ـ
ح
ال
هللا
إ�لــى بيــت
ُ
ُ
الكـفــر والضــال والوثنيــة ،وكان فــي حيــاة
الصديق ٌ
يوم ٌ
شهم ٌ
كبير عظيم.
ّ
الصديــق إ�لــى جــوار القــوم خطيبـ ًـا
ـف
وقـ َ
ّ
يدعوهــم إ�لــى عبــادة هللا عــز وجــل ،وخلـ ِـع
تلــك أالوثــان الكالحـ ِـة المقيتــة ،ومضــى فــي
المجلي ..كالســيل أال ِت ّي..
ـرس ِّ
خطبتــه ،كالفـ ُّ ِ
كالصقر
ـرب..
ـ
ق
ال
فواه
�
مثل
كالمطــر ينصب أ
ِ
يشــتد ..كالنمـ ِـر ينقــض ..كالبحــر يهــدر..
ذلــك أ�ن فــي صــدره إ�يمانـ ًـا أ�ثبـ َـت أو�رســى
يهد�
مــن الجبــال ،وفــي ُقلبه حنينـ ًـا عنيفـ ًـا ال أ
تاف بكلمـ ِـة الحق مهما
ـاغ الدعــوة ،واله ِ
إلبـ ِ
تكن الصعاب.
ِ
ول خطبـ ٍـة
�
ـك
ـ
ل
ت
ـق
ـ
ي
الصد
ـة
وكانــت خطبـ ُ ّ
أ َ
جهـ َـر بهــا مسـ ٌـلم يدعو فيها إ�لى هللا ورســوله،

فالصديــق جديـ ٌـر بهــذا اللقــب الجليــل
لــذا
ّ
"الخطيــب أالول" .وكانــت كلمـ ُـة الخطيـ ِـب
تحديا
أالول التــي أ�لقاهــا على مســامع قريش ً
ـخرية
صريحـ ًـا لشــيوخ قريــش وســادتها ،وسـ ً
عنيفــة بمــا يعبــدون ،لــذا مــا كادوا يرونــه
واقفـ ًـا حتــى قامــوا إ�ليــه ونزلوا بــه وبمن معه
حاقدا،
مــن المســلمين ً
ضربا مؤذيـ ًـا ،ولكمـ ًـا ً
ـكات هذا
وبطشـ ًـا مجنونـ ًـا ..أ�نمــا يريــدون إ�سـ َ
الصــوت إ�لــى أالبــد ،وبلغ من شــدة الحقد أ�ن
كعتبة بن ربيعة وهو من ســادة قريش
رجال َ
ً
الموصوفيــن بالعقــل والحلــم خلــع نعليــه
الصديــق ..ذلك
ضربا علــى وجه ّ
ونــزل بهمــا ً
الوجــه الكريــم النبيل الذي ما عرف ُ
صاحبه
ُِ َ
وظل عتبة يضربه
إ�ال بالمــروءات والمــكارمّ .
ـفه وجنون حتى ســال الــدم من وجهه
في سـ ٍ
دائرة بيــن القومين
ـة
ـ
ك
المعر
ـت
ـ
ل
وظ
أال ِبـ ّـي،
ُ ً
ْ
الصديــق
حتــى أ�قبـ َـل بنــو َتيــم وهــم قبيلــة ّ
فحملــوه إ�لــى دارهُ ،وهــم ال يشـ ّـكون أ�نــه قــد
مات.
* * *
وتعاهــد بنــو تيــم أ�ن يقتلــوا عتبــة بــن ربيعة
إ�ن مــات �بــو بكــرّ ،
وخيـ َـم على مكــة المكرمة
أ
ّ
ٌّ
جو ثقيل ،وصار الناس في توج ٍس وانتظار..
ولبـ َـث الصديـ ُـق يومــه ال يعــي حتــى إ�ذا مــا
ّ
ول مــا نطق به أ�ن سـ أـ�ل
حــر َك شــفتيه كان أ� ُ
عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم،
أو�رسل أ�مه للبحث عنه والسؤال عن حاله.
وعــادت أالم تحمــل إ�ليــه النبـ أـ� الســار ..أ�ن
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم بخيــر
تفعل ما تفعله كل أ� ٍّم
وعافيــة ..وحاولت أ�ن َ
ُّ
ـيائ مــن اللبن
فــي مثــل حالهــاّ ..قدمــت له شـ ً
ّ
الصديق أ�بى ذلك ،أو�قســم
ليتقوى به ،لكن ّ
َ
ـول
أ�ال يــذوق شـ ً
ـرابا أ�و طعامـ ًـا حتــى أي�تي رسـ َ

مــــــــرافئ

هللا ..وانتظــر القـ ُ
ـوم حتــى إ�ذا جــاء الليــل
َ
ذهبوا به إ�لى دار أالرقم.
وفـ َ
ـرح رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم،
وفــرح المســلمون معــه برؤيتهــم أ�بــا بكــر
وهــو حـ ٌّـي ُيــرزق ،وقد جــاء إ�لى حيـ ُـث كـتيبة
إالســام أالولــى ،أو�ول كوكبـ ٍـة مــن جنــوده
أالوفياء.
س�له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وحين أ
عن حا ِله قال رضي هللا عنه :أب�بي أ�نت أو�مي
يــا رســول هللا ،ليــس بــي إ�ال مــا نــال الفاسـ ُـق
من وجهي.
* * *
ـرت فيه
ـ
ظ
ن
�
هذا!؟
ـق
ـ
ي
الصد
ـف
ـ
ق
مو
أ�وعيـ َـت
أ َ
معتبرا!؟ أ�ما استوقفك ما فيه
مدققا
فاحصا ً
ً
ً
بطولة وتضحية وفداء!؟
من ٍ
ول ما فعل
• حيــن أ�فــاق من غيبوبتــه كان أ� ُ
س�ل عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أ�ن أ
ولــم يهتــم أب�مــر نفســه ال فــي قليــل ،وال فــي
كـثير.
• وحيــن ُقـ ِّـد َم لــه مــا يتقـ ّـوى بــه أ�بــى ذلــك،
ـيائ حتى يرى رســول هللا
أو�قســم أ�ال يذوق شـ ً
صلى هللا عليه وسلم.
• وحين وقف في منتدى قريش عند الكعبة
يجهل أالذى الذي ســوف
المشــرفة لــم يكن ُ
يحل به.
ُّ ْ
بموقفـ َـك أ�يهــا الخطيـ ُـب أالول يــوم
أ� ْن ِعــم ِ
لقيت أ�ول خطبة
ـلمت دون تردد! ويوم أ� َ
أ�سـ َ
دون وجل!.
أ� ْن ِعـ ْـم بذلــك! ..أو� ْن ِعـ ْـم بمواقفــك كلهــا! فهــي
صدق ُوطهر،
َل َع ْمري في َخ َل ِد الزمان
ُ
ملحمة ٍ
ـان
وتضحيـ ٍـة وجهــاد ،وثقـ ٍـة واســتعالء ،و إ�يمـ ٍ
ثبت أو�رسى من الجبال.
أ� َ
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سؤال وجواب ()72
الســؤال ( :)90ما اللمسة البيانية في استخدام
كلمــة (الســماء) في آ�ية ســورة العنكبوت وعدم
استخدامها في آ�ية سورة الشورى؟

قال تعالى في ســورة الشــورى َ(و َما أ� ْن ُت ْم ِب ُم ْع ِج ِز َين
ْ ْ
ْ َ
للا ِمـ ْـن َو ِلـ ٍّـي َو َل
ون َّ ِ
ِفــي ْ َأالر ِض و َمــا َل ُكــم ِمــن ُد ِ
العنكبــوت َ(وما �نتمْ
َن ِصيـ ٍـر ( ))31وقال في ســورة
َ أُْ
ب ُمعجزيــن ِفــي ال ْرض َول ِفــي َّ
السـ َـم ِاء َو َمــا َل ُك ْم ِم ْن
ْ َأ ِ َ
ْ ِ
ِدون ِللا َ مــن َو ّلــي َ
والمــر الــذي
())22
ـر
ـ
ي
ص
ن
ل
و
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ ِ َّ ْ
أ
ٍ
يضا َ(و َم ْن أ� ْظ َل ُم
يوضح الســياق هو آ�ية سـ ًـورة هود أ� ُ ً
َّ
ـون َع َلــى
للا َك ِذبــا � َول ِئـ َـك ي ْع َر ُضـ
ِممـ ِـن ْاف َتـ َـرى َع َلــى ِ
َر ّبه ْم َويقول الشــه َّاد هــؤلء أالذين كذ ُبوا عل َى َر ّبهمْ
ِ ِ َ ُ ُ ْ َأ ْ َ ُ َ ُ َ ِ َّ ِ َ َ َ َ َ ِ ِ
الظا ِل ِم َين ( )18أ� َول ِئ َك َل ْم َي ُك ُونوا
أ� َل َل ْع َنـ ُـة َّ ِ
للا َع َلــى َّ
ض َوما كان ل ُه ْم م ْن دون للا منْ
ْ
ُم ْع ِج ِزيـ َـن ِفــي ْ َأالر ِ َ َ َ َ ِ ُ ِ َّ ِ ِ
ُ
� ْول َيـ ُ
ُ ُ
ون
أ ِ َ
ـاء ي َ َض َاعـ ُـف َل ُه ْــم ُ ْال َع َذاب َمــا َك ُانوا َي ْسـ َـت ِط ُيع َ
السـ ْـم َ
َّ
ون ( ))20الكالم في ســورة
ر
ص
ب
ي
وا
ان
ك
ا
م
و
ع
ِ
َ َ ُ
َ
بالخــرة وبمحاســبة أ�هــل أالرض أ�مــا
هــود متعلــق آ
الســياق فــي ســورة الشــورى ففــي الكالم علــى ِنعم
هللا تعالى في أالرض وفي شــؤون أ�هل أالرض َ(و َل ْو
للا ا ِّلــر ْز َق ِل ِع َبـ ِـاد ِه َل َب َغـ ْـوا ِفــي ْ َأال ْر ِض َو َل ِكـ ْـن
َُب َس ّـ َـط َّ ُ
َ
ٌ
ٌ
ي َنـ ِـز ُل ِب َقـ َـد ٍر َمــا َي َشـ ُـاء إ� َّن ُه ِب ِعبـ ِـاد ِه َخ ِبيــر َب ِصير ()27
َو ُهـ َـو َّالـ ِـذي ُي َنـ ِّـز ُل ْال َغ ْيـ َـث ِم ْن َب ْعـ ِـد َما َق َن ُطوا َو َي ْن ُشـ ُـر
َر ْح َم َتـ ُـه َو ُهـ َـو ْال َو ِلـ ُّـي ْال َح ِميـ ُـد (َ )28و ِمـ ْـن آَ� َيا ِتـ ِـه َخ ْل ُق
َّ
السـ َـم َاو ِات َو ْ َأال ْر ِض َو َمــا َبـ َّـث ِف ِيه َمــا ِمـ ْـن َد َّابـ ٍـة َو ُهـ َـو
ْ
ْ
ٌ
َع َلــى َجم ِع ِهــم إ� َذا َي َشـ ُـاء َق ِدير ( ))29أ�ما الســياق في
سورة العنكبوت ففي الدعوة إ�لى النظر والتدبر في
َ ْ َ ْ ْ ُْ
للا ْال َخ ْل َق
العلُــم والبحـَّـث أ(�و َلــم َيروا َكيـ َـف يبـ ِـد ُئ َّ ُ
َّ
للا َي ِسـ ٌـير ( ))19وهذا هو
ُثــم ي ِعيـ ُـد ُه إ�ن َذ ِلـ َـك َع َلــى َّ ِ
الــذي يوصل إ�لى الســماء ،ســيكون البحــث والنظر
والتدبــر للعلــم ســيجعله يصعد للســماء وحتى عند
معجزا .وهذا الذي يجعل إالنســان
ذلــك لــن يكون
ً
ينفــذ إ�لــى الســماء .ثم إ�ن كلمة (الســماء) نفســها لم
بدا لكنها وردت في ســورة
ترد في ســورة الشــورى أ� ً
العنكبــوت  3مــرات وفــي ســورة هود مرتيــن وبهذا
فـ إـ�ن ســورة العنكبــوت هــي التــي ورد فيهــا ذكــر
الســماء أ�كـثر من السورتين الباقيتين ولهذا ُذكرت
(السماء) في آ�ية سورة العنكبوت ولم ُتذكر في آ�ية
سورة الشورى أ�و آ�ية سورة هود .فالسمة التعبيرية
للســورة أ�نه ســوف تصعــدون إ�لى الســماء لكنكم ال
تكونوا معجزين هناك.
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الدواجن في الديوانية هل تبلغ
مستوى التصدير

دار السالم /متابعة
حتــى وقــت قريب ،كانــت محافظة الديوانية تعتمد بنســبة عالية
علــى المحافظــات أالخــرى ،وخاصــة محافظات كردســتان ،لســد
حاجــة اســواقها المحليــة مــن الدجــاج والبيــض ،غيــر ان الفتــرة
القريبــة الماضيــة ونتيجــة االهتمــام الملحــوظ بحقــول الدواجــن
عبــر اتخــاذ اجراءات مدروســة تمثلت بتشــجيع أ�صحابهــا وتقديم
إالرشادات لهم ،وزيارة حقولهم بلغت زيادة إالنتاج حد االكـتفاء
الذاتي على أ�مل أ�ن يصل إالنتاج الى حد التصدير.
مؤهالت طبيعية
فــي حديثــه لنــا ،قــال مديــر الزراعــة فــي محافظــة الديوانيــة،
المهنــدس حســن الوائلــي "ان االهتمــام بالقطاع الزراعي بشــقيه
الحيوانــي والنباتــي فــي محافظــة الديوانيــة بــات ضــرورة ملحــة،
خصوصــا أ�نهــا مــن المحافظــات العراقيــة المعروفــة بطابعهــا
الزراعــي منــذ القــدم لوجــود المســاحات الصالحة للزراعــة ووفرة
الميــاه وخصوبــة ارضها ،وامتهــان اغلب ســكانها للزراعة وغيرها
مــن المؤهالت" .مشــيرا الــى أ�ن "الديوانية شــهدت خــال الفترة
القريبــة الماضيــة اهتمامــا بالغــا لتكــون ســلة العــراق الغذائيــة،
ومــن بين هذه االجراءات تشــجيع الفالحيــن والمزارعين لتنفيذ
عــدد مــن المشــاريع الزراعيــة والتواصــل معهم لمســاعدتهم على
تحقيق زيادة وجودة إالنتاج وتوفير ما يحتاجونه من مستلزمات
ضرورية".
مشاريع للدواجن والبيض
وعن ابرز المشــاريع الخاصة بالدواجن وبيض المائدة الموجودة
فــي المحافظــة ،قال الوائلي" :ان الديوانية تحتوي على عدد جيد
من مشاريع انتاج بيض المائدة وبطاقات متعددة ،من بينها منة
هللا ومذاق الديوانية والسدير والخزعلي وبيض المائدة في قضاء

الحمزة ،وبيض المائدة في قضاء السدير".
الفتــا الــى "وجود مفاقــس بطاقات إ�نتاجية متفاوتة ســاعدت على
زيــادة إالنتــاج ،منهــا مفقــس العطــاء والصادق وغمــاس وريحانة
المصطفى والقادسية والكوثر والحجامي وبركات الزهراء والنور،
بالضافــة الــى وجود  9قاعات ألمهات بيض التفقيس و  4معامل
إ
إلنتاج العلف ،بينما بلغ عدد حقول فروج اللحم في السنية 76
حقــا ،وفــي الحمزة  23حقال ،وفي الســدير  22حقــا وفي البدير
 54حقــا ،وفــي الدغــارة  44حقــا وفــي المركــز  22حقــا ،وفــي
المهناويــة  20حقــا وفــي غمــاس  11حقــا ،وغيرها مــن الحقول
إلنتاج فروج اللحم في مناطق مختلفة".
شهريا
 25مليون بيضة ً
وعــن الزيــادة الملحوظــة التــي طـ أـر�ت علــى انتــاج البيــض وغيره
مــن المحاصيــل الزراعيــة ،قــال الوائلــي" :ان إ�نتاجنــا لبيــض
المائــدة بلــغ  25مليــون بيضة شــهريا ،وهــذه الزيادة تــكاد تكون
قفــزة فــي انتــاج بيــض المائــدة ،خصوصا اننــا ما زلنــا نعمل وفق
خطــط مضاعفــة إالنتــاج" ،مضيفــا "ان زيــادة إالنتاج لــم تقتصر
على الدجاج والبيض بل شــملت محاصيل أ�خرى مثل أالســماك
والعســل والتمر والتين والخيار والباذنجان والبطاطس ،وغيرها
من محاصيل زراعية مهمة".
استمرار الدعم ضرورة
أ�مــا بخصــوص الدعم الحكومي آو�ثاره إاليجابيــة في تطوير الواقع
الزراعــي برمتــه فــي محافظة الديوانية ،وخصوصــا انتاج الدجاج
وبيــض المائــدة ،فقال محمود الكرعاوي (صاحب حقل دواجن)
"ان الدعــم الحكومــي بكل اشــكاله ضــرورة ملحة لزيــادة وجودة
إالنتــاج ،خصوصــا أ�نــك تتعامــل مــع كميــات كبيــرة مــن الدجاج
والمراض ،لذا تبقى الحاجة الماســة للعالجات
فــي زمــن أالوبئــة أ

والرشادات قائمة".
إ
مشيرا الى أ�ن "زيارة ذوي االختصاص الى حقول الدواجن و إ�قامة
النــدوات إالرشــادية والتدخــل العاجــل عنــد الحــاالت الطارئــة
أ�ســاس لديمومــة الحقــل وتحســين إ�نتاجــه ،كمــا ونوعــا" ،داعيــا
اصحــاب الحقــول الــى التواصل المســتمر مع الجهــات الحكومية
المعنيــة بقطــاع الزراعــة ،واالســتفادة مــن كل دعــم ،ســواء كان
معنويــا او ماديــا ،الن هذا حقهــم ومن خالله يتمكنون من تطوير
حقولهم بالشكل الذي يتيح لهم تحقيق زيادة في إالنتاج".
الوصول إ�لى التصدير
وعن كيفية تحقيق إ�نتاج ذي جودة عالية وكميات كبيرة لغرض
الوصــول لمرحلــة التصدير الى المحافظــات أالخرى ،بين الخبير
الزراعــي ماجــد ثجيل" :ان الوصول الى مرحلة التصدير من دون
خط� سيعلن عن نفسه منذ
اتخاذ خطوات مدروسة بعناية فائقة أ
الموسم االول للتصدير ،الن الموضوع يحتاج الى خطة مرحلية
تتم من خاللها زيادة تدريجية في إالنتاج الذي يفترض ان يتمتع
بجودة عالية ترافقها أ�ســعار تتالءم مع االسواق المحلية واختيار
المحافظات المحتاجة للبيض والدجاج ،وافتتاح فروع في هذه
المحافظات ألغراض الترويج والتوزيع ".
موضحــا "ان محافظــة الديوانيــة ،وفــي حــال مضاعفــة الجهــود،
قادرة على التســويق الى المحافظات أالخرى ،بل وستتمكن من
التصديــر الــى خارج العراق ،خصوصــا ان الفارق خالل العامين
الماضيين وباقي أالعوام الســابقة في انتاج البيض والدجاج بلغ
نســبة ملحوظــة ،وهــذا يــدل علــى وجــود الرغبــة لــدى الفالحيــن
والمزارعين من جهة ،ولدى مديرية الزراعة من جهة أ�خرى".
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فاعلية المواطنة من فاعلية مؤسسات
األمة ..المواطنة من جديد
سيف الدين عبد الفتاح
مثلــث فــي غايــة أالهميــة يشــكل منــاط
الفاعليــة للمواطنــة ،بمــا تشــكله مــن فهــم
صحيــح و إ�دراك قويــم وعمــل ســديد أو�صول
حكــم رشــيد؛ يضمــن أت�سيســا لعالقة ســوية
متوازنــة بيــن الدولة والمجتمــع ،ومنهج نظر
رصيــن يحقــق االســتطراق لفكــرة الفاعلية؛
التي لم تكن فاعلية الدولة فيها بالخصم من
المجتمع وال فاعلية المجتمع وقوته تنال من
قوة الدولة وفاعليتها.
إ�نــه منهج النظــر للتعددية والمجتمع المدني
والهلــي وفاعليــة الفكــرة الديمقراطيــة
أ
وتفعيلهــا لمواجهــة االســتبداد ،وتمكيــن
البديل الالئق والمناســب لتصب في فاعلية
المجتمع والدولة معا ،وهو ما يحقق ويمكن
مس�لة
بالضرورة لفاعلية المواطنة وتحصين أ
االلتــزام والحقــوق والواجبــات فيهــا؛ بحيث
تضمــن لهــا وســطا مواتيـ ًـا وســياقا متكامــا
ونشاطا راشدا فاعال.
وبهــذا االعتبــار قــام الحكــم البشــري بكـتابــة
مقالــه المهــم حــول منهــج النظــر فــي البنــاء
الديمقراطــي والتعدديــة؛ أك�ســاس لهــذا
البنــاء وقاعــدة لــه ،ومؤسســات المجتمــع
والهلــي باعتبارهــا حاضنــة أ�ساســية
المدنــي أ
لالســتقاللية والتطوعيــة والفاعليــة .إ�ن هذه
الرؤية المتكاملة من البشــري ليســت بعيدة
بـ أـ�ي حــال من أالحــوال عن فكــرة المواطنة
تفعيــا وتمكينــا ،بــل هــي فــي الصميــم منهــا
بما تشــكل من بنى أ�ساســية تعد ســياقا غاية
فــي أالهميــة لتفعيــل فكــرة المواطنــة بــكل
شــروطها ،وكل متطلباتهــا وكل مجاالتهــا،
مــا تعلق منها بالحقوق إالنســانية أالساســية
ومــا ارتبــط بهــا مــن حقــوق أ�ساســية مدنيــة
وسياســية ،وكذلك جملة الحقــوق الجماعية
والجمعيــة التــي تعبــر عــن فاعليــة المواطنة
في شكلها ووعيها الجمعي.
بهــذا االعتبــار يقيــم البشــري صرحــا متينــا
والت�كيــد علــى فاعلياتهــا
لفكــرة المواطنــة أ
الواجبــة ،بحيــث تكــون تلــك المواطنــة عبر
الجماعــة الوطنيــة وعبــر تفعيــل مؤسســات
والمة؛ ســواء بســواء مع مؤسسات
المجتمع أ
الدولــة التــي تقــوم بوظائفهــا أالساســية فــي
خدمــة المواطنيــن والقيــام علــى ضروراتهــم
وترقية معاشهم.
كل ذلــك إ�نمــا يســتند إ�لــى تلــك الحقيقــة
الكبــرى التــي تتعلــق بطبعــة خاصــة فــي
فهــم الديمقراطيــة والبنــاء الديمقراطــي،
وطبعــة مســتوعبة لفكرة التعدديــة بجوانبها
المختلفــة ،لتؤكــد بذلــك علــى فاعليــة
مؤسســات مجتمــع مدنــي أو�هلــي بمــا تقدمــه

وت�مين
مــن وظائــف جوهريــة إلقامة الدولــة أ
وتمكيــن المجتمــع بقــواه الحيــة القــادرة،
علــى أ�ن تحكــم عالقة متوازنة بيــن المجتمع
والدولــة ،فــا تتغــول الدولة علــى المجتمع،
وال يتقاعــس المجتمــع عن القيام أب�دواره في
تقويــة أ�ركان الدولــة ،وتشــييد كل مــا يتعلق
بقيامهــا بوظائفهــا الجوهريــة فــي مصلحــة
الوطــن والمواطــن علــى حــد ســواء ،ومــن
هنــا تولــد المواطنــة الحقيقيــة ما بيــن كرامة
المواطن ومكانة الوطن.
ومــن هنــا ،فـ إـ�ن أ�صعــب مــا فــي حــال نظــام
الدولــة القابضــة ،ومــا تتصــف بــه وظائفهــا
مــن شــمولية وتســلط ،ومــا تخضــع لــه مــن
مركزيــة شــديدة ،وما يغلــب عليها من فردية
وتشــخصن ،كل ذلــك يــؤدي إ�لــى انفــراط
فــي التجمعــات الشــعبية انفراطــا يبلــغ
المــدى البعيــد ،حتــى إ�ن تجمعــات النســيج
االجتماعــي ،كالمذاهــب والطــرق الصوفيــة
ونقابــات الحرفييــن وتجمعــات الطوائــف
والملــل والقبائل ،تنتهي ،أ�و أ�ن ما يبقى منها
يصيــر شــكال بغيــر محتــوى قــادر علــى فعــل
التجميع المنتج.
أ�مــا تجمعــات الحاضــر ذات التشــكيالت
الحديثــة ،مثــل نقابــات العمــال والنقابــات
المهنية واتحادات الطلبة وغير ذلك ،فتؤول
إ�لــى أ�ن تكــون تكوينــات شــبه مفرغــة مــن
القدرة على التحريك الشــعبي؛ بعضها تحت
الهيمنة الرســمية للحكومة ،مثل الجمعيات
أالهليــة والجمعيــات التعاونيــة التــي تخضع
للشــراف وللوصايــة مــن جانــب الحكومــة
إ
علــى أ�عمالهــا ،ومثــل النقابــات العمالية التي
تغــدو تحت الهيمنــة الفعلية ألجهــزة الدولة
والمنيــة ،ومــن خــال وزارات
العماليــة أ
العمــل الداخليــة ،ومثــل اتحــادات الطلبــة
التــي تخضــع أ�يضــا لهــذه الســيطرة .وتبقــى
أالحــزاب والنقابــات المهنيــة التــي عــادة مــا
تحيــط بهــا الحكومــة و إ�ن لــم تســتطع أ�ن
تخضعها لسيطرتها الكاملة ،فتصادر إ�رادتها
االنتخابية وحركـتها بين جماهيرها.
تشــكل هــذه الحــال قابليــات غايــة فــي
الخطــورة لتمكين حالة اســتبداد الســلطات
المختلفــة فــي الفكــر والممارســة .وتبــدو
فكــرة الدولتيــة المريضــة صاعــدة والوطنيــة
الزائفــة متصاعــدة؛ فتــؤدي بذلــك إ�لــى
خطــر حقيقــي علــى تفعيــل فكــرة المواطنة،
ويصير المواطن تبعا للســلطة تســيره كيفما
شاءت ..بال حقوق ومثقل بكـثير من أالعباء
والمغــارم التــي تتفنــن الســلطة فــي وضعهــا
علــى كاهلــه ،فيصيــر المواطــن فــي ذلــك
الحــال ليــس فقــط المواطــن العــبء الــذي

تتصــوره الســلطة ،ولكنه يشــكل فــي حقيقة
أالمــر منتهــك الحقــوق ضمــن رؤيــة تتعلــق
بالســيد والعبــد ،فضــا عــن تشــكيلها لبيئــة
مــن الالمبــاالة قــي حركــة المواطــن داخــل
المجتمع والمجاالت المختلفة ،فيشــكل كل
ذلك إ�حكام حلقات االســتبداد واالســتعباد،
وفتــح ملف دراســات االســتبداد الــذي لعب
دورا محوريـ ًـا فــي تشــويه البنــى التــي تتعلــق
ً
بمؤسسات أالمة وفاعلياتها.
التربيــة علــى االســتبداد فــي مواجهــة التربية
الشــورية غالبـ ًـا مــا أ�قصــت ثقافــة التطــوع،
وغالبـ ًـا ما صادرت فاعليات أالمة .التوجهات
الســلطوية االســتبدادية آ�ن أالوان أ�ن
يفتــح ملفهــا ،خاصــة اســتناداتها التراثيــة،
المت�نيــة
ومواجهتهــا بالدراســة الموضوعيــة أ
مــن غيــر نفــاق لظواهرنــا ،مــا يفتــح البــاب
لدراسات نقدية ومراجعات ال بد منها.
يبقــى ضمــن هــذه الرؤيــة للحكيــم البشــري؛
ضــرورة تفعيــل مؤسســات أالمــة باعتبارهــا
حاضنــة وحاميــة فــي مقــام واحــد ،وضمــان
فاعليــة المواطنــة بمــا تحققــه مــن رؤيــة
حقيقيــة إلســهام المواطــن إب�يجابيــة ،وكــذا
قــدرة المواطــن علــى ممارســة أ�دواره ضمــن
حركة مستقلة تعبر عن وجوده في المجتمع
والدولــة فــي آ�ن واحــد ،فترقــى مكانة الوطن
احترمــت كرامــة المواطــن أو�دواره
كلمــا ُ
أالساســية في النهــوض بالمجتمــع ،واعتباره
فاعــا إ�يجابيــا في إ�نمائــه وارتقائه .ومن ذلك

مــا كان مــن اهتمــام البشــري بالمؤسســة
الوقفيــة باعتبارهــا مؤسســة أ�مــة ال تضمــن
شـ أـ�ن الطوعية في إ�سهام المواطن في ترقية
مجتمعــه ،ولكنهــا تعنــي فــي حقيقــة أالمــر
التزامه واســتقالليته ضمن تمكين وتحصين
والساسية
كل ما يتعلق بحقوقه أ
الت�سيسية أ
وكل ما يرتبط أب�دواره الحقيقية.
إ�ن اســتثمار وتعظيم إالمكانــات والفاعليات
أالهليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي؛
ســواء مــا تعلــق منهــا بالمؤسســات القديمــة
أ�و بالمؤسســات الحديثــة الوافــدة ،علــى أ�ن
يظــل المحــك فــي ذلــك الفاعليــة والنفــع
المترجــم إ�لــى أ�صــول المصالــح العامــة،
وت�ميــم عالقــة
وخــذالن الفاعليــات الوقفيــة أ
المؤسسة الوقفية بالدولة القومية ،و إ�حداث
متغيــرات جديــدة فــي المعادلة التــي تتعلق
بالعالقة بين الدولة والمجتمع ،واســتحداث
مؤسســات ال تستجيب للحاجات المجتمعية
الحقيقية..
عمليــات بعضهــا مــن بعض وال بــد أ�ن تحرك
أ�فقــا للبحــث يضــع المؤسســات الفاعلــة
فــي الحســبان ،والعمــل علــى التمكيــن لهــا
وت�ثيـ ًـرا .إ�ن البحــث عــن /وفــي عالقــة
أ�ثـ ًـرا أ
المؤسســات التقليديــة فــي المجتمــع أالهلــي
بالمؤسســات الحديثــة في المجتمــع المدني،
ومنهــا بالضرورة الوقف ،ربما يثير التســاؤل
حــول لماذا لم تمد الجســور تواصـ ًـا بينهما؛
بــل قامــت تلــك المؤسســات الحديثــة

وربمــا أ�يضـ ًـا لــم تســع القديمــة إ�لــى التواصل
والتفاعــل ،فوجدنــا مؤسســات المجتمــع
المدني تقطع صلة رحمها بمؤسســات تردف
بعضهــا بعضـ ًـا ،أو�دارت ظهرهــا لمؤسســات
والدوار لكونها
تتقاطــع معهــا فــي الوظائــف أ
مؤسســات ارتبطــت تقليديـ ًـا بالحضــارة
إالســامية ،بينمــا هرولت لبنــاء عالقات عبر
قوميــة ودوليــة مع مؤسســات شــبيهة لها من
الخارج وفيه.
ومــن هنــا تبــدو هــذه الرؤيــة التــي تتعلــق
بالحكيم البشــري في فاعليــة المواطنة ،عبر
فاعلية مؤسســات أالمة كـفكرة أت�سيســية في
المواطنــة ال تقــل عــن اجتهاداتــه فــي أ�فــكار
مثــل الجماعة الوطنية والمدخل المؤسســي
بالطر
فــي الواليــات ،وكذلــك كل مــا يتعلــق أ
المتوازنــة للعالقــة الســوية بيــن الدولــة
والمجتمــع ضمانــا لفاعليتهمــا معــا ،ودون
أ�ن يكــون أ�ي منهمــا خصمــا مــن دور ومكانة
الطرف آالخر في هذه المعادلة.
ومــن هنــا يبــدو أ�ن الحكيــم البشــري دائمــا
يمسك بميزان عدل بروح القاضي ،مستلهما
خبرات التاريخ ومؤكدا على حقائق أ�ساســية
فــي مــا يتعلق بجوهر وظائــف الدولة وجوهر
حقائق المواطنة ،من دون أ�ن يجور أ�حدهما
علــى أ�دوار كل منهمــا ضمن ميــزان؛ دائما ما
يذكرنــا به الحكيم البشــري ،ميــزان الفاعلية
فــي الدولــة والمجتمــع ،فــي الوطــن -الدولة،
والمواطن -إالنسان.
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محمــد عبــد اللــه دراز مؤسســا
لعلم األخالق القرآني
شيخنا محمد عمو
القر�ني
علم أالخالق آ
ال َيخفى على ذي بصيرة أ�ن التراث إالســامي
حافـ ٌـل بالكـتــب والدراســات التــي تتنــاول
القر�ن الكريم
ـتنادا على آ
موضوع أالخالق اسـ ً
والســنة النبويــة ،ولكــن قــد ال يكــون مــن
القر�نيــة
المعلــوم لــدى العامــة أ�ن أالخــاق آ
لــم تجــد خالل العصــور الطويلة مــن ُيخرجها
للنــاس فــي شــكل رؤيــة نظريــة أ�خالقيــة
واضحــة ،حتــى جــاء العصــر الحديــث َ
فانبرى
لهــذه المهمــة الجليلــة الدكـتــور محمــد عبــد
هللا دراز -رحمــه هللا1958-1894( -م)،
مــن خــال كـتابــه العظيــم (دســتور أالخــاق
فــي القـ آـر�ن) ،الذي أ�مضــى على أت�ليفــه حوالي
ست سنوات ،واستطاع أ�ن ُيميط النقاب عن
علــم مهــم في علم أالخالق أ�صبــح ُيدعى (علم
القر�ني).
أالخالق آ
فــي هــذه المقالــة سنســلط الضــوء علــى كـتاب
(دســتور أالخــاق فــي القـ آـر�ن) ،الــذي يعـ ُّـد
القر�نيــة فــي
دراســة رائــدة فــي أالخــاق آ
الدراســات العربيــة والغربيــة معـ ًـا ،ولذلــك
اســتحق مؤلفــه أ�ن ُيوصــف أب�نــه مؤســس علم
القر�نــي ،حيــث يبــدو أ�ن دراســته
أالخــاق آ
الرائعــة دفعت بعض الباحثيــن إ�لى االهتمام
القر�نــي ،أف�لــف داود رهبــر
بعلــم أالخــاق آ
كـتابــه (رب العدالــة) ،أو�لــف توشــيهيكو
إ�يزوتسو كـتابه (المفهومات أالخالقية الدينية
فــي القـ آـر�ن) ،ثــم جــاءت بعــد ذلــك دراســات
أ�خرى لباحثين آ�خرين.
دوافــع أت�ليف الكـتابقبــل االنتقال إ�لى فصول
الكـتاب ،قد يكون من الضروري إالشــارة إ�لى
دوافــع أت�ليــف هــذا الكـتــاب ،والتــي منهــا أ�ن
دراز الحــظ “فراغـ ًـا هائـ ًـا” فــي علــم أالخــاق
العــام يتمثل في �غفــال ّ
متعم ٍد لعلم أالخالق
إ ٍ
القر�نــي لــدى الباحثيــن الغربييــن ،رغــم أ“�ن
آ
القر�نيــة فــي هــذا البــاب ذات قيمــة
ـة
ـ
ف
ضا
إال
آ
ال تقــدر” ،والغريــب فــي أالمــر فعـ ًـا أ�ن هــذا
ـال الدراســات العربيــة
“الفــراغ الهائــل” طـ َ
إالســامية أ�يضـ ًـا ،ومــن كـتــب تراثنــا العربــي
إالسالمي التي ُت ّعبر عن هذا “الفراغ الهائل”:
كـتاب (مداواة النفوس) البن حزم ،و(تهذيب
أالخــاق) البــن مســكويه ،و(الذريعــة)
للصفهاني ،و( إ�حياء علوم الدين) للغزالي.
أ
ومــن أ�جــل سـ ّـد هــذه الفجــوة التاريخيــة
القر�نــي،
الشاســعة فــي مجــال علــم أالخــاق آ
قــام دراز أبت�ليــف كـتابه هذا ،مــن أ�جل “ إ�براز
ـتمد من كـتاب
الطابع العام أ
للخالق التي تسـ ّ
هللا الحكيــم ،وذلــك مــن الناحيتيــن النظريــة
والعملية”  ،وقســمه إ�لى خمسة فصول كبرى
تتنــاول إاللــزام والمســؤولية والجــزاء والنيــة

والجهــد ،وقــال إ�ن هــذه “هي ُالع ُمد الرئيســية
بمراميها”اللزام
لــكل نظرية أ�خالقيــة واعيــة
إ
(اللــزام)،
أالخالقيفــي بدايــة الفصــل أالول إ
يؤكــد دراز علــى مركزيــة إاللــزام ويصفــه أب�نــه
“القاعدة أالساســية والمــدار والعنصر النووي
الــذي يــدور حولــه كل النظــام أالخالقــي”،
ثــم يصــرح أب�نــه “ إ�ذا لــم يكــن هنــاك إ�لــزام
فلــن تكــون هنــاك مســؤولية ،و إ�ذا عدمــت
المســؤولية فــا يمكــن أ�ن تعــود العدالــة،
تتفشــى الفوضــى ،ويفســد النظــام،
وحينئـ ٍـذ ّ
ّ
وتعم الهمجية.
وللت�كيــد علــى مكانــة إاللــزام فــي النظريــة
أ
أالخالقيــة ،حدثنــا دراز عــن مصــادر إاللــزام
القر�ن والســنة
أالخالقــي وحصرها في أ�ربعة :آ
والجمــاع والقياس ،ثــم تحدث عن خصائص
إ
التكليــف أالخالقــي المتمثلــة فــي :إ�مــكان
العمــل ،واليســر العملــي ،وتحديــد الواجبــات
وتدرجهــا ،ثــم اســتعرض دراز بعــض آاليــات
القر�نيــة التــي تشــير إ�لــى إاللــزام أالخالقــي
آ
الكامن في نفس إالنســانية ،مثل قوله تعالى:
َ{بـ ِـل ْ ِإال ْن َسـ ُـان َع َلــى َن ْف ِسـ ِـه َب ِصيـ َـر ٌة} ،وقولــه
تعالى :أ{� َل ْم َن ْج َع ْل َل ُه َع ْي َن ْي ِن َو ِل َسـ ًـانا َو َشـ َـف َت ْي ِن
َو َه َد ْي َن ُاه َّالن ْج َد ْي ِن{
وقــد أ�كــد دراز أ�ن القـ آـر�ن الكريــم يحــارب
ّ
للخالقيــة ،همــا :اتبــاع الهــوى{َ :و َل
عدويــن
أ
ْ
َ ُ
للا} واالنقياد
يل َّ ِ
َت َّت ِب ِع ْال َهوى َفي ِض َّل َك َعن َ َسِــب ِ
أالعمــى{َ :بـ ْـل َق ُالــوا إ� َّنــا و َج ْد َنــا آ� َب َاء َنا َع َلــى أ� َّم ٍة
َ
ْ
ون} ،ولذلك نجده يقول
و إ� َّنا َع َلى آ� َث ِار ِهم ُم ْه َت ُد َ
فــي ســياق الحديــث عــن الخضــوع والحريــة:
مطلقا
“ إ�ن أالخالقيــة ّ
الحقــة ليســت خضوعـ ًـا ً
ـكارا مطلقـ ًـا ،هــي هــذا وذاك فــي وقــت
وال ابتـ ً
واحد”>
المســؤولية أالخالقيةافتتــح دراز الفصــل
بالت�كيــد علــى العالقــة
الثانــي (المســؤولية) أ
الوطيــدة بيــن إاللــزام والمســؤولية والجــزاء،
حيــث قــال“ :يرتبــط بفكــرة إاللــزام ناتجــان
يستلزم أ�حدهما آالخر بدوره ويؤيده ويدعمه،
هما :فكرة المسؤولية وفكرة الجزاء ،والواقع
أ�ن هــذه أالفــكار الثــاث أي�خــذ بعضهــا بحجــز
بعض ،وال تقبل االنفصام ،إف�ذا وجدت أالولى
تتابعــت أالخريــان علــى إ�ثرهــا ،و إ�ذا اختفــت
ذهبتا على الفور في أ�عقابها”
وقــد ذهب دراز إ�لــى أ�ن هناك ثالثة أ�نواع من
المســؤولية :المســؤولية الدينية ،والمسؤولية
المجتمعية ،والمسؤولية أالخالقية المحضة،
والواضــح أ�ن دراز اســتوحى هــذه أالنــواع
الثالثــة مــن قــول هللا تعالــى{َ :يــا أ� ُّي َهــا َّال ِذيـ َـن
َ َّ
ـول َو َت ُخ ُونــوا
آ� َم ُنــوا َل َت ُخ ُونــوا َّ َ
للا والر ُسـ َ
ْ َ ْ ُ
“المكان
ون} ،ثم أ�كد أ�ن إ
أ� َم َانا ِت ُكم و أ� ْن ُتم َت ْع َلم َ
ّ
والضرورة هما الصفتان اللتان تكونان مجالي
المســؤولية وعــدم المســؤولية كل علــى حدة،

والجانــب أالول هــو الــذي رصــد لــه إالنســان
اســتعداداه” بدليــل قولــه تعالــى :إ{� َّنــا َع َر ْض َنا
َّ َ َ ْ َ َ
ـال
ْ َأال َم َانـ َـة َْع َلــى السـ َـم َاو ِات و ْ َأالر ِض و َ ْال ِجبـ ِ
َف أ� َب ْيـ َـن أ�ن َي ْح ِم ْل َن َهــا و أ� ْشـ َـف ْق َن ِم ْن َهــا و َح َم َل َهــا
ُ
ُ
وال{
ْ ِإال ْن َسان إ� َّن ُه َك َان َظ ُل ًوما َجه ً
الجزاء أو�نواعه
بالشــارة إ�لى طبيعة
الثالث
ـل
ـد� دراز الفصـ
إ
بـ أ
العالقة بين إالنسان والقانونّ ،
وعرف الجزاء
“رد فعل القانون على موقف أالشــخاص
أب�نه ّ
الخاضعيــن لهــذا القانــون”[ ،]9أو�شــار إ�لــى
القر�نية عن الجزاء،
شــمولية ورحابة الفكــرة آ
ثــم قســم الجــزاء إ�لــى ثالثــة أ�نــواع :الجــزاء
أالخالقي ،والجزاء القانوني ،والجزاء إاللهي.
ففــي مجــال الجــزاء أالخالقــي ،نجــد القـ آـر�ن
الكريــم يحدثنــا عــن محاســن الفضيلــة،
َّ
الصــا َة َت ْن َهــى َعـ ِـن ْال َف ْح َشـ ِـاء
كالصــاة :إ{�ن َّ َ
والصدقــة{ :خــذ مـ ْـن �م َوالهــمْ
َو ْال ُم ْن َكـ ِـر}،
ُ ْ ِ أْ ِِ
ّ
َ
ْ
ْ
َص َد َقـ ًـة ُت َط ِه ُر ُهــم و ُت َز ِّك ِيهــم ِب َهــا} ،كمــا يحدثنــا
القـ آـر�ن الكريــم في المقابل عــن قبح الرذيلة،
ُ
مثــلُّ :
الشـ ْـي َط ُان أ� ْن ُي ِوقـ َـع
السـ
ـكر :إ َ{� َّن َمـَـا ي ِريـ ُـد َّ
َ
َ
ْ
ْ
َب ْي َن ُكـ ُـم ْال َع َداو َة و ْالب ْغ َض َاء ِفي ْال َخم ِر و ْال َمي ِسـ ِـر
ْ ْ
َ
َ
الصـ َـا ِة}،
و َي ُص َّد ُكــم َعــن ِذ ْكـ ِـر َّ ِ
للا و َعـ ِ َـن َّ
والكــذب :إ{� َّن َمــا َي ْف َتـ ِـري ْال َكـ ِـذب َّال ِذيـ َـن َل
ُ
للا أ{�مــا بخصــوص الجــزاء
ـات َّ ِ
ـون ِب آ� َيـ ِ
ي ْؤ ِم ُنـ َ
إاللهي ،أف�كد دراز أ�ننا في الحياة العاجلة نجد
قر�نية عديدة تحدثنا عــن الجزاء إاللهي
آ�يــات آ
الدنيــوي ،مثل{َ :ومـ ْ
للا َي ْج َعـ ْـل َل ُه ِم ْن
ق
ت
ي
ـن
َ َ َّ ِ َّ َ
أ� ْمـ ِـر ِه ُي ْسـ ًـرا} ،أ�مــا بخصوص الجــزاء إاللهي في
القر�نية ال تعالج هذه
“فاليات آ
الحياة آالجلة آ
الفكــرة بنفــس الطريقــة ،فبعضهــا ال يعطينــا
منهــا ســوى فكــرة عامــة غيــر محــددة” ،مثــل:
قولــه تعالــى :إ{� ِّنــي َج َز ْي ُت ُهـ ُـم ْال َيـ ْـو َم ِب َمــا َص َب ُروا
ُ
ُْ ُ
ون{
أ� َّنهم ُهم ْال َفا ِئز َ
النية والدوافع
فــي الفصــل الرابــع ،يتوقــف دراز مــع النيــة
ودوافــع العمــل ،ليؤكــد أ�ن “القـ آـر�ن يتطلــب
منــا الشــعور النفســي وحضــور الذهــن فيمــا
نقول وفيما نفعل ،وذلك حين يمنعنا من أ�ن
نتصور أ�داء واجباتنا المقدسة ونحن في حالة
شــرود أ�و إ�غمــاء أ�و ســكر”[ ،]10ومــن أالمثلة
القر�نيــة علــى هــذا أالمــر قوله تعالــى{َ :يــا أ� ُّي َها
آ
الذيــن �منــوا ل تق َر ُ
الصـ َـا َة َو أ� ْن ُت ْم ُسـ َـك َارى
ـوا
ـ
ب
ِ
آ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
َّحتى َتعل ُ
ون{
ول
ق
ت
ا
م
وا
م
َ َّ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ
ثــم إ�ن القـ آـر�ن الكريــم يطلــب منــا أ�يضـ ًـا
“الضميــر أالخالقي” المتمثــل في رضا القلب
وتلقائية الفعل والسرور والهمة ،وهذه أالمور
مــن الصفات التــي تجعل أ�عمالنــا مقبولة عند
هللا ،و إ�ذا غابــت فلــن تكــون أ�عمالنــا مقبولــة،
وقــد صــرح القـ آـر�ن الكريــم بهــذه الحقيقــة:
َ{و َمــا َم َن َع ُهـ ْـم أ� ْن ُت ْق َبـ َـل ِم ْن ُهـ ْـم َن َف َق ُات ُهـ ْـم إ� َّل أ� َّن ُه ْم
َ
كـف ُروا ب ِ َ َ
ون الص ََّل َة إ� َّل َو ُه ْم
َ َ ِ َّ
الل و ِبر ُسو ِل ِه و َل َي أ� ُت َ

َ ُ
َ ْ
ون{.وهكــذا
ـون إ� َّل و ُهــم َك ِار ُه َ
ُك َسـ َـالى و َل ي ْن ِف ُقـ َ
إف�ن إ�قبال المرء على أ�وامر الشريعة و إ�خضاع
نفسه لها كلية أ�مر مهم في سياق الحديث عن
النيــة والدوافــع ،إ�ذ يقــول هللا تبــارك وتعالى:
ُ
ََّ
ُ ُ
ـوك ِف َيمــا
َ{فـ َـا ور ِبـ َـك َل يؤ ِم ُنــون َحتــى ي َح ِّكمـ َ
شج َر ب ْين ُه ْم ث َّم ْل يجد َوا ف َّي �نفسه ْم ح َرجا مماَّ
َ َ َ َ ُ َ َ ِ ُ ِ أُْ ِ ِ َ ً ِ
ْ َُ ُ
يما} ،وهذه آالية تكشف
َق َضي َت وي َس ـ ِّلموا َت ْس ِل ً
لنــا عــن ضــرورة وجود دافــع شــخصي و إ�يمان
حقيقــي بالعمــل ال يتــرك إالنســان يخمــل أ�و
يتــردد أ�و يقعــد ،ولذلــك نجــد دراز يتحــدث
عــن دوافع العمل فيتوقف مــع دور النية غير
المباشــرة وطبيعتها ،والنية الحســنة ،وبراءة
النية ،والنيات السيئة.
آ�يــات أالخالقاختتــم دراز كـتابــه هــذا بمحــور
القر�نيــة التــي
جميــل حشــد فيــه آاليــات آ
تمثــل دســتور أالخــاق فــي القـ آـر�ن الكريــم
فــي مختلــف الجوانــب الحياتيــة ،فاســتعرض
والخالق
بالخالق الفردية ،أ
آاليات المتعلقة أ
والخــاق االجتماعيــة ،أو�خــاق
أالســرية ،أ
والخالق الدينيــة ،أو�مهات الفضائل
الدولــة ،أ
إالســامية.وقد افتتــح دراز هــذا المحــور،

ّ
بالشــارة
(الخــاق العمليــة) ،إ
الــذي ســماه أ
إ�لــى شــمولية النظريــة أالخالقيــة فــي القـ آـر�ن
الكريــم ،حيــث قــال إ�نهــا “ال ّتلبــي فقــط كل
والخالقيــة واالجتماعيــة
المطالــب الشــرعية أ
والدينيــة ،ولكــن نجدهــا فــي كل خطــوة وقــد
تغلغــل فيهــا بعمــق روح التوفيــق بيــن شــتى
النزعــات ،فهــي متحــررة ونظاميــة ،عقليــة
وصوفيــةِّ ،لينــة وصلبــة ،واقعيــة ومثاليــة،
محافظــة وتقدميــة ،كل ذلــك فــي آ� ٍن واحــد”.
وفــي ختــام هــذا العــرض ،ال بــد أ�ن نقــول إ�ن
كـتــاب (دســتور أالخالق فــي القـ آـر�ن) ال ُيغني
مقــال عــن العــودة إ�ليــه ،فالكـتاب الــذي بين
أ�يدينــا أيت�لــف مــن ( 757صفحــة) ،ويتنــاول
ـعبا ،وال غرابــة؛
موضوعـ ًـا علميـ ًـا عميقـ ًـا ومتشـ ً
فمؤلــف الكـتــاب هــو الدكـتــور محمــد عبد هللا
دراز المعــروف فــي أالوســاط العلمية بالقدرة
علــى صياغــة أالفــكار الكبيــرة و إ�يــراد المعاني
المك ّـثفة الدقيقة ،ولكن حســبنا أ�ننا قد ّقدمنا
نبذة قد تدفع القارئ إ�لى الغوص في بحر هذا
والللئ
الكـتاب الفريد في بابه ،المليء بالدرر آ
والفوائد العملية النادرة.
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 : WPسيناريوهات أمريكية "قاتمة"
للعالم ما بعد كورونا
دار السالم /متابعة
نشــرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا استخباراتيا ،يتحدث عن
العالم ما بعد كورونا ،ال سيما في ظل المتغيرات المناخية الكبيرة.
وذكــرت "واشــنطن بوســت" في تقريــر تابعت دار الســام ترجمته،
أ�ن المســؤولين إالســتخباراتيين أالمريكييــن ليــس لديهــم عبــارات
مطمئنــة للكــرة أالرضية التي تعاني مــن وباء فيروس كورونا وال إ�لى
أ�يــن يتجــه العالم خالل العقدين القادمين ،وباختصار إف�ن الصورة
ال تدعو للتفاؤل.
والخميــس قدم مجلس االســتخبارات القومية وهــو مركز في مكـتب
إالستخبارات القومية ،تكهناته االستراتيجية والقائمة على تقديرات
مســتقاة عــادة مــن المعلومــات أالمنيــة التــي تجمعهــا وكاالت أالمن
المتعددة.
وجــاء فــي تقريــره المعنــون "توجهــات العالــم" أ�ن العالــم ســيواجه
اضطرابا بســبب فيروس كورونا والتغيرات المناخية والتي ســتقود
إ�لى هجرات جماعية وتوسع الفجوة بين ما يريده الناس من قادتهم
وما يمكن لهؤالء تقديمه.
وطالمــا حــذر المجتمع أالمني صناع السياســة والـ أـر�ي العام من أ�ن
أالمراض الوبائية قد تقوم وبشــكل عميق إب�عادة تشــكيل السياســة
والمــن القومــي أالمريكــي .وقــدم مؤلفــو التقريــر ،الــذي ال
العالميــة أ
للزمات النابعة في
يمثل أ
الر�ي الرسمي للسياسة أالمريكية ،وصفا أ
مرحلة ما بعد الوباء .فقد كان حادثا دوليا أ�ثر على استقرار الدول.
والهم الذي شــهده
ووصفــه المجلــس بـ أـ�ن كورونا إ
"الربــاك الوحيد أ
العالم منذ الحرب العالمية الثانية" و"ذكر العالم بهشاشــته" و"هز
االفتراضــات القائمــة حــول كيفيــة رد الحكومات والمؤسســات على
الكارثة".
وســرع الوبــاء وفاقــم فــي ذات الوقــت مــن التصدعــات االقتصاديــة
الموجودة أ�صال .أو�كد على المخاطر “من عدة تحديات عالمية والتي
تتــراوح مــن أالمراض والتغيــرات المناخية إ�لــى إالرباك الناجم عن
والزمات المالية”.
التكنولوجيا الجديدة أ
وحــذر المؤلفــون مــن "عــدم التوازن القــادم بين التحديــات الحالية
والنظمــة علــى الــرد" .ففي داخل
والمســتقبلية وقــدرة المؤسســات أ
المجتمعــات يتزايــد التشــرذم السياســي والثقافــي واالقتصــادي مــع
"وجــود قطاعــات كبيــرة مــن ســكان العالــم باتــت غيــر راضيــة عــن
المؤسســات والحكومــات التــي يــرون أ�نها ليســت مســتعدة أ�و قادرة
على معالجة احتياجاتهم".
وســيتواصل أ�ثر الوباء ويمكن أ�ن يشــمل أالجيال المقبلة وتوقعاتها
مــن الحكومــات ،وبالتحديــد مــع زيــادة النزاعــات إالنســانية بســبب
االحتــرار العالمــي ،ومــا يعنيــه مــن نقــص المــواد الغذائيــة والعنف
الجماعي .وســتواصل القوى العظمى تنافســها بدرجة شــديدة مثلما
كانت قبل الوباء.
ويرى التقرير أ�ن المســرح العالمي يتشــكل آالن من خالل التنافس
بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة وحلفائهــا .وفي ظل هــذا التنافس
فلــن تظهــر أ�ي قــوة مهيمنــة علــى العالــم ،كما يقــول مؤلفــو التقرير.
الت�ثيــر يــزداد منظــور
وفــي الوقــت الــذي تتنافــس فيــه الــدول علــى أ
النزاع والمناخ الجيوسياسي المتقلب .وربما أ�صبحت التكنولوجيا

إب�مكانياتها لتعزيز االقتصاد وتقوية المجتمعات مصدرا للتوتر ،وهو
حاصل آالن.
ويــرى أ�ن النــاس ســيبحثون عــن المعلومــات مــن المصــادر التــي
الر�ي مما سيعزز رؤيتهم عن الحقيقة.
يشتركون معها في أ
والتكهنــات بطبيعتهــا هــي عمليــة خطيــرة ولهــذا أ�كــد المجتمــع
إالســتخباراتي أ�نــه ال يعــرف أالجوبــة عــن المســتقبل بقــدر مــا هــي
رؤى قائمــة علــى تحليــل للمعلومــات .لكن الســيناريوهات الخمســة
التــي يقدمهــا المجلــس حول مســتقبل العالم قد تعيــن على رؤية ما
سيؤول إ�ليه العالم في .2040
وواحد من هذه السيناريوهات هو "نهضة الديمقراطية" التي تؤدي
والنجــازات
لقيــادة أ�مريكيــة للعالــم وزيــادة فــي النمــو االقتصــادي إ
التكنولوجيــة .وســيترك هــذا كال مــن الصيــن وروســيا فــي الــوراء
بعدما تترك العقول النجيبة ورجال أالعمال البلدين باتجاه أ�مريكا
أو�وروبا.
"م�ســاة وتعبئة" ولــن تكون فيه
وفــي ســيناريو آ�خــر قاتــم ومتطرف أ
أ�مريــكا القيــادة المهيمنــة للعالم وتقــود فيه الكــوارث المناخية إ�لى
نقــص فــي الطعــام .ويقترح المؤلفون فــي هذا الســيناريو تطورا من
القاع إ�لى القمة ،يقوم فيه الشباب أب�خذ المبادرة بعد فشل قادتهم
بمواجهــة فيروس كورونا ،بشــكل يــؤدي لمعالجة الظلم االجتماعي
والمشاكل االجتماعية .وفي هذا السيناريو سيكون االتحاد أالوروبي
أو�حــزاب الخضــر مــع أالمــم المتحــدة فــي القيــادة وستوســع الدعــم
العالمــي والمشــاريع المســتديمة .وســتنضم الصيــن لهــذه الجهــود
لمواجهة االضطرابات في المدن التي تصيبها مجاعات .وبين هاتين
الرؤيتيــن المتطرفتيــن ثــاث إ�مكانيــات ،تصبــح الصين فــي واحدة
منهــا قوة مهيمنة ،آو�خــر ازدهار الصين والواليات المتحدة في إ�طار

من التنافس بينهما.
وهناك سيناريو خامس وهو فشل العولمة حيث يتحول العالم إ�لى
كـتل متنافسة مشغولة بالتهديدات التي تؤثر على ازدهارها أو�منها.
وكـتــب المؤلفــون أ�ن "النظــام الدولــي ،بمــا فــي ذلــك المنظمــات
والعــراف ليســت مســلحة بمــا فيــه الكـفايــة لمواجهــة
والتحالفــات أ
التحديات الدولية المتفاقمة التي تواجه السكان".
وربمــا قــدم الوبــاء درســا ال يتكــرر مــرة أ�خــرى ،فرغــم قيــام الــدول
أالوروبية بالتحرك مبكرا ومنع الســفر وتصدير المواد الطبية إ�ال أ�ن
االتحــاد أالوروبــي تعــاون علــى حزمة إ�نقــاذ اقتصادية "قــد تعزز من
للمــام" و"ربمــا قاد كوفيــد 19-إلعادة
االندمــاج أالوروبــي والتقــدم أ
توجيه الميزانيات الوطنية للرد على التعافي االقتصادي" و"تحويل
أالمــوال مــن الدفــاع والنفقــات والدعــم الخارجــي وبرامــج البنــى
التحتيــة فــي بعــض الدول ،وعلى أالقــل في المدى القريــب" ،إ�ال أ�ن
الوباء ترك المؤلفين أب�سئلة أ�كـثر من إ�جابات "وكباحثين ومحللين
علينــا الحــذر وطــرح أ�ســئلة أ�فضل ،وتحــدي فرضياتنا بشــكل دائم
والتحري عن التحيزات والبحث عن إالشارات الضعيفة للتغيير".
واســتدرك التقريــر ،أ�ن الــدول التــي تخطــط مبكــرا وتســتفيد مــن
التكنولوجيــا لمواجهــة التغيــرات المناخية قد تكــون جاهزة أ�فضل
مــن الــدول التــي ال تتحــرك مبكــرا .والــدول التــي تحــث الــذكاء
االصطناعي لتعزيز إالنتاجية وتوســيع االقتصاد ســتعطي حكوماتها
الفرصــة لتوفيــر الخدمات وتخفيــض الدين ومســاعدتها على تغطية
نفقات سكانها المتقدمين في العمر .وفي النهاية فالمجتمعات التي
تنجح هي تلك التي تكون قادرة على التكيف مع التغيير وتستطيع
بناء إ�جماع اجتماعي حول ما يجب عمله.
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وأن تصوموا خيرا لكم
عبدالكريم بكار
ُّ
َ ْ ُ
الص َي ُام
قــال تعالــى َ { :يــا أ�ي َهــا َّال ِذ َين آَ� َم ُنــوا ُكـ ِتب َع َلي ُكــم ِّ
ـون * أ� َّي ًاما
َكمــا كـ ِتـ َـب َع َلــى ال ِذيــن ِمـ ْـن َق ْب ِلك ْم َل َعلكـ ْـم َتتقـ
م َعد ُودات فم ْن كَّان َمنك ْم مر ُيضا � ْو َّع ُلى س َّف ُر ف َعدة منْ
َ ْ ُ َ ٍ َ َ َ َ ِ ْ ُ َ ِ ً أ َ َ َ َ ٍ َ ِ َّ ٌ ِ
أ� َّي ٍام أ� َخ َر َو َع َلى َّال ِذ َين ُي ِط ُيق َون ُه ِف ْد َي ٌة َط َع ُام ِم ْس ِك ٍين َف َم ْن
َت َطـ َّـو َع َخ ْيـ ًـرا َف ُه َو َخ ْي ٌر َل ُه َو أ� ْن َت ُص ُوموا َخ ْي ٌر َل ُك ْم إ� ْن ُك ْن ُت ْم
ُ
ون } البقرة 184 – 183 :
َت ْع َلم َ
كان مــن ّمنــة هللا تعالى على هذه أالمة أ�ن شــرع لها من
الديــن مــا يصلــح أ�مر دنياهــا آو�خرتها  ،وكان مــن أ�هم ما
شرعه صوم شهر رمضان المبارك .
والعبادات في إالسالم تكاليف ابتالء  ،ومقياس يكشف
عــن مــدى تمكــن إاليمــان أو�لقه في نفس المســلم  ،وهي
فــي الوقــت ذاته وســائل لتمكيــن ذلك إاليمــان  ،إ�نها له
بمثابة الماء للشجر والنبات .
آو�يات الصيام لم تعدد لنا أ�نواع الخيرات التي سنحصل
عليهــا مــن وراء هذه العبادة ؛ ليظل عطاء هذه العبادة
مفتوحـ ًـا متنوعـ ًـا تظهــره التجربــة التاريخيــة االجتماعية
 ،والواقــع المعــاش  ،ونســتطيع آالن مــن خاللهمــا أ�ن
وجوها من ذلك الخير في المفردات التالية :
نتلمس
ً
 .1إ�ن الصيام وسيلة فعالة لتربية إالرادة الحرة :
حيــث ال توجــد عبــادة من العبــادات تكـف المســلم عن
شــهواته وملذاتــه مدة متصلــة من الزمان كهــذه العبادة
 ،فهــي تدريــب إلرادة المســلم علــى مقاومــة أالهــواء
والمت�مل فيما يتفاوت فيه
والملــذات ومغريات الحياة  .أ
الناس في هذا الوجود يجد أ�ن محور التفاوت هو إالرادة
ال القــدرة  ،فالقــدرات الفطرية لدى الناس متقاربة لكن
تفاوتهــم أالســاس يكــون فــي مــدى صالبــة إالرادة التــي
ُتسـ ّـخر القــدرة وتوجههــا والتــي تعين على ضبــط الوقت
 ،وتكبــح جمــاح الهــوى والركــون إ�لــى الدعــة وسفاســف
أالمــور  ،ومــن هنا فـ إـ�ن الصيام جــاء لينمي تلــك إالرادة
ُ
ودهــا التوجــه إ�لــى الخيــر ومقاومــة نــزوات النفس ؛
ولي َع ْ
ولــذا فـ إـ�ن تفريــط المســلم فــي أ�داء هــذه الشــعيرة صــار
مؤشرا إ�لى نقص في رجولته
لدى العامة من المسلمين
ً
 ،وهذا هو تفســير قيام كـثير من المســلمين بالصيام مع
تفريطهم في الصالة  ،مع أ�ن أ�هميتها في إالسالم أ�عظم
! ويذكــر لنــا ابــن الجــوزي (ت  597ه ــ) أ�ن هنــاك صنفـ ًـا
مــن النــاس لو ضرب بالســياط على أ�ن يفطــر رمضان ما
أ�فطــره  ،ولــو ضرب على أ�ن يصلي ما صلى ! وما ذلك إ�ال
ألن النــاس عــدوا إالفطار نقصـ ًـا في الرجولة  ،ولم يعدوا
الصالة كذلك  ،وقوله سبحانه  ] :أو�ن تصوموا خير لكم
[ فــي أ�عقــاب ذكــر الرخصــة للمريــض والمســافر بالفطــر
إ�يماءة للمسلم أب�نه من أالفضل له أ�ن يصوم مع المرض
المحتمل والسفر غير الشاق  ،ليكون في تحقيق إ�رادته
نــوع مــن المكابــدة والمعانــاة في ســبيل هللا عــز وجل ،
وحتى ال يصير بعض الناس إ�لى إ�يجاد الرخص والتذرع
بها للفرار من الواجبات .
.2الصيام عبادة سلبية  ،كيف ؟
فهــو امتنــاع عن أ�نــواع المفطــرات  ،ومن ثــم إف�نه بعيد
عــن الريــاء  ،وخــرق تلــك العبــادة أ�مر ميســور في الســر
لمــن أ�راد ذلــك  ،ومــن هنــا فـ إـ�ن صيــام رمضــان فرصــة

لتنميــة الــوازع الداخلــي لــدى المســلم  ،هــذا الــوازع
الــذي تعــد تنميتــه محــور التربيــة الفرديــة الناجحــة ،
والملمــوس أ�ن تعاظــم هــذا الــوازع ال يتــم إ�ال مــن خالل
الثقــة بــه واالعتمــاد عليــه فــي شــؤون عديــدة  ،فهــو فــي
ذلــك أ�شــبه شــيء بعضــات الجســم فــي أ�ن نموهــا فــي
اســتخدامها وتحريكهــا واالعتمــاد عليهــا ؛ ولــذا إف�ننــا
نــرى ضعــف الــوازع الداخلي لــدى أ�ولئك الذيــن أي�تون
الفضائل ويقومون بالواجبات من خالل قسر أالبوين أ�و
المجتمع ،فهم يفعلون ما يفعلونه نتيجة ضغط خارجي
 ،إف�ذا ما ضعف ذلك الضغط أ�و تالشى أ�توا من الرذائل
ـردا مــع حجــم
والقبائــح أو�نــواع التحلــل مــا يتناســب طـ ً
الضغــوط التــي تعرضــوا لهــا فيمــا مضــى؛ وهــذا يجعلنــا
نســاوق بين الرقابة االجتماعية وتنمية الوازع الداخلي
من خالل التربية البيتية القويمة .
.3في الصيام فوائد طبية واقتصادية واضحة :
فهــو يخلــص الجســم مــن بعــض مــا تراكــم فيــه مــن
الدهــون  ،ويريــح المعــدة مــن العمل الشــاق الذي تقوم
بــه علــى مــدار الســنة مــع فوائــد طبيــة أ�خــرى معروفة ..
وفــي الصيــام توفيــر إ�جبــاري لنحــو  % 40مــن اســتهالك
والشــربة الذي تعوده الناس فــي أ�يام الفطر ،
أالطعمــة أ
وفي هذا نوع من التعظيم للمالية إالســامية ونوع من
للمة المسلمة .
المحافظة على الموارد الغذائية أ
.4مــن خيــرات رمضــان أ�نــه أ�ضحــى ظرفـ ًـا ألداء أ�نــواع

مــن القربــات هلل  :فقــد تجــاوز صيــام هــذا الشــهر مفهوم
نوعا من االمتثال
التلبــس بعبادة من العبــادات ليصبح ً
لمفــردات كـثيــرة فــي المنهــج الرباني  ،ففيه قيــام الليل
والكـثــار مــن قــراءة القـ آـر�ن واالعتــكاف فــي المســاجد
إ
ولزوم الجماعات من قبل كـثير من المســلمين و إ�خراج
صدقــة الفطــر واالستبشــار بعفــو هللا وكرمــه بمــا تظهــر
فك�ن شــهر
أالمــة مــن البهجة والســرور فــي يوم عيدها  ،أ
رمضــان مناســبة الزدحام العبــادات والقربات في حياة
المسلم على نحو ال يتوفر في أ�ي وقت آ�خر .
نوعا من االتصال والتواصل االجتماعي
.5يمثل الصيام ً
والوضــاع
ـح
ـ
ل
والمصا
ـة
ـ
ي
اليوم
ـروف
:حيــث ترســم الظـ
أ
االجتماعية والطموحات الخاصة مجموعة من أالطياف
العازلــة لــكل إ�نســان عــن غيــره ممــا يــؤدي إ�لــى فقــد
االتصــال أ�و ضعفــه  ،وفقــد االتصــال فــي مجتمــع مــا من
أ�كبــر المعوقــات لــه عــن النمــو والتجانــس والصمــود في
وجــه الكوارث أو�لــوان العدوان الخارجي  ،ومن ثم إف�ن
امتنــاع أ�بنــاء المجتمــع المســلم عــن الطعــام فــي وقــت
واحــد مهما كانت أ�وضاعهــم االجتماعية وتناولهم له في
وقت آ�خر محدد  ،إ�لى جانب الشعائر الجماعية أالخرى
التي تعودها المسلمون في هذا الشهر المبارك من أ�هم
ما يوحد الشعور بالتجانس  ،ومن أ�هم ما يزيل الحواجز
التي تولدها الظروف المختلفة .
أ�مــا تهذيــب النفــس مــن خــال الجــوع فحــدث عــن هذا

وال حــرج  ،حيــث إ�ن التجــار يشــرعون فــي إالعــداد
لمســتلزمات رمضــان قبــل مجيئه بنحو شــهرين  ،وتقدر
بعــض الجهــات أ�ن ما يســتهلكه كـثير من المســلمين في
رمضــان يصــل إ�لــى ثالثــة أ�مثــال ما يســتهلكونه فــي غير
ثقيال على الحكومات
رمضــان ! ! وقــد صار رمضان عبـ ًـا ً
التي توفر السلع المدعومة لمواطنيها !
وقد كان السلف يدعون هللا تعالى ستة أ�شهر أ�ن يبلغهم
رمضــان  ،فـ إـ�ذا انصــرم دعــوا هللا ســتة أ�شــهر أ�خــرى أ�ن
يتقبــل منهــم أ�عمالهــم فــي رمضــان  .أ�مــا اليــوم فـ إـ�ن كل
وســائل إالعــام فــي العالم إالســامي تشــعر النــاس أب�ن
فك�نه شــر البد منــه  ،ومن ثم إف�ن
رمضــان ضيــف ثقيل أ
كـثيـ ًـرا مــن البرامــج ينصــرف إ�لــى الترفيه عــن الناس بما
يجــوز ومــا ال يجــوز  ،وانقلب الشــهر المبارك إ�لى موســم
للهو واللعب !
وما يحدث لكـثير من المسلمين في هذا الشهر المبارك
أ�مــر مفهــوم  ،حيــث إ�ن أالمة حين تمر بحالة من الركود
الحضــاري تك ــف مبادئهــا عــن الفعــل وتســيطر عليهــا
الشــكليات والعــادات  ،فجيوشــها ال تقاتــل  ،ومبدعوهــا
ال يعرفون والفضائل فيها شعارات  ،والعبادات عادات
 ..وتســتمر فــي ذلــك حتــى تندثــر باعتبارهــا أ�مــة متميــزة
ـدا يحيـ ــي مــا انــدرس من ســابق
أ�و يبعثهــا هللا بعثـ ًـا جديـ ً
عهدها  ،وما ذلك على هللا بعزيز .
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أبناؤنا واحتفالية الصيام

د .رشاد الشين
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ٌ
قــال تعالــى﴿ :و أ�ن َت ُصو ُمــوا َخيــر َل ُكــم إ�ن ُك ْن ُتــم َت ْع َلمــو َن﴾ (البقــرة :من
راع وكلكم
آاليــة  ،)184وقــال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم" :كلكم ٍ
مسوئل عن رعيته" (رواه البخاري).
واليمان
مــع قــدوم الشــهر العظيــم المبــارك تهــل علينا نفحــات التقــوى إ
ٌ
فضله هللا على
وتحتفل به القلوب والمشــاعر والجوارح أ
والبدان ..شــهر َّ
ليلة
ســائر الشــهور ،أو�نزل فيه خيــر كـتاب آ
(القر�ن الكريــم) ،وجعل فيه ً
هي خير من أ�لف شهر (ليلة القدر).
لــذا وجــب علينــا �ن نوقــظ �متنــا الحبيبــة ونحيـ ـ َـي فيهــا َ
روح االهتمــام
أ َ
أ
َ ُ
والقر�ن ،ومن �هم النشــطة التــي يجب �ن نحرص عليها َ
لنربي
بالصيــام آ
أ
أ أ
بناءنــا وفلــذات أ�كبادنــا علــى االهتمــام بالصيام هــو (احتفاليــة الصيام)،
أ� َ
َ
وذلــك بـ أـ�ن نحقــق هـ ْـدي رســول هللا -صلــى هللا عليه وســلم -في تشــجيع
أ�بنائنا على الصيام وتدريبهم عليه بطريقة عملية.
َ
حضروا مع أ�بنائهم الذين
وتتمثل احتفالية الصيام في أ�ن ندعو آالباء أ�ن َي ُ
بــدءوا الصيــام -أ�و يرغبون فــي بداية التدريب على الصيام هذا العام -في

بعمل
حفلــة مســجدية ،نكلمهــم فيها عن أ�هميــة الصيام ،أو�نهــم يقومون ٍ
واليمان
عظيم يجلب لهم رضا هللا -تبارك وتعالىِّ -
ويحقق لهم التقوى إ
ٍ
صحــيٌّ
ونشــجعهم علــى مواصلــة الصيــام ،بـ أـ�ن نقــول لهــم إ�ن :الصــوم ِّ
يفيــد الجســم وال يضــره "صومــوا تصحــوا" ،وهللا تعالــى يحــب الصائمين
وعظيما ،والجنة تتزين للصائمين ،ولها باب ٌّ
ً
جرا ً
ويعطيهم � ً
خاص
كبيرا
أ
ـد� هــذه الحفلــة بالقـ آـر�ن الكريــم ،ثم
بالصائميــن اســمه بــاب الريــان .وتبـ أ
كلمــة عــن أ�هميــة الصيــام ،ثم تواشــيح أ�و إ�نشــاد ديني حــول الصيام ،ثم
الموسرين
للوالد هدايا بسيطة للتشجيع ،وال أب�س أب�ن نطلب من ِ
ُن ِّقدم أ
عظيمة في
ا
روح
ـي
ـ
ـ
ي
وتح
كبير
ثر
�
لها
ـة
ـ
ل
الحف
ـذه
ـ
ه
ن
ل
ـك؛
ـ
ل
ذ
ـوا
ـ
م
أ�ن يدع
أ
أ
ً
ً
نفــوس أالبنــاء وتشـ ِّـجعهم على مواصلة الصيام ،وتشـ ِّـجع غيــر الصائمين
من أالبناء للصيام في العام التالي إب�ذن هللا.
ّ
الجيدة لهــذه االحتفالية من
ويــا حبــذا أ�ن يتبنــى أ�ئمــة المســاجد الدعايــة ِ
خــال خطــب الجمعــة وتعليق إالعالنــات لتعريف آالبــاء والحرص على
ـدد مــن أ�بناء الحــي الذين بــدءوا الصيام هذا العــام لحضور
جمــع أ�كبــر عـ ٍ
هذه االحتفالية إاليمانية الرائعة.

بعد هذه الحفلة ال أب�س بتوزيع هؤالء أالبناء على مواعيد أ�خرى لتعليمهم
فقه الصيام آو�دابه بطريقة عملية ،وبذلك نكون قد أ�حيينا سـ َـنة رســولنا
الحبيب -صلى هللا عليه وســلم -وسـ َـعينا نحو تحقيق أ�حد أ�ركان إالســام
الخمسة ،وهكذا يجب أ�ن نفعل في شهر رمضان من كل عام.
وهــذه االحتفاليــة يمكــن أ�ن نقــوم بهــا أ� ًيضــا علــى مســتوى المدرســة،
ويلقون من
ـد�وا الصيام هذا العــام َ
فتحتفــل المدرســة بالتالميــذ الذين بـ أ
َّ
إ�دارة المدرســة الحفــاوة والتكريــم ،فيتشــجع غيــر الصائميــن ويحاولون
َنيل هذه الحفاوة وهذا التكريم فيصومون في العام التالي.
ويمكــن أ�ن تتــم هــذه االحتفاليــة علــى مســتوى أالســرة أ� ًيضــا ،فيحتفــل
والخــوة بهــذا االبــن بطريقــة تتســم بالبهجة والســرور ،ويا حبذا
أالبــوان إ
لــو قمنــا بدعوة بعــض أالصدقاء والجيران لشــهود هذا الحــدث الجميل،
ونحــرص علــى توزيــع الحلــوى والفاكهــة ،ونقــدم هديـ ًـة لالبــن أ�و البنــت؛
وب�نــه أ�صبــح فــي مرحلــة جديــدة فيتعلــم معنا
إ
للشــعار أب�هميــة الصيــام أ
تعظيــم العبــادة هللَ ..
﴿وم ْن ُيعظ ْ
َ
هللا َف إ� َّن َها ِم ْن َت ْق َوى ْال ُق ُل ْو ِب﴾
ر
ئ
ا
ـع
ـ
ش
م
َ َ ِّ َ َ ِ ِ
(الحج.)32 :
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الوسواس القهري ..مخاوف
وعالمات مرهقة

دار السالم /بغداد /متابعة
هناك الكـثير من االفكار التي تسيطر على أ�ذهاننا
نحــو أ�مر معيــن وهو تصرف طبيعــي ،لكن تصبح
تلــك االفــكار غير أم�لوفة حين تتحول إ�لى قهرية،
وتقيد كل تفاصيل حياتنا اليومية ،وتجعلنا نقوم
بســلوك مفــرط ومبالــغ بــه ،لنكـتشــف فيمــا بعــد
أب�ننا مصابون باضطراب الوسواس القهري.
نعمة أ�م نقمة
أ�م حســين ( )55عامـ ًـا ،مهووســة بالنظافــة
واالفــراط فــي اســتخدام المــاء والصابــون ،ومواد
التعقيــم والتطهيــر ،اذ قالت عــن ذلك :أ"�حرص
باســتمرار علــى النظافــة ،أف�نا شــديدة الخوف من
العــدوى والجراثيــم ،الســيما أ�ننــا اليــوم في وضع
صحي متدهور ،فهذا الوســواس ربما ينقذ أ�ســرتي
من فيروسات فتاكة".
أ�مــا الموظــف محمــد حســن ( )38عامـ ًـا ،فيعانــي
من قلق نسيان هاتفه المحمول ومحفظة نقوده،
إ�ذ تنتابه وســاوس حــول ضياعهما ،ليكرر البحث
عــدة مــرات فــي جيوبــه ،وقــال " :عملــي يتطلــب
جهــدا وحرصــا حتــى أ�صبحت مهووســا بتفقد كل
أ�شيائي بصورة متكررة".
الدكـتــورة نــاز بدرخــان الســندي أ�وضحــت
حقيقــة هــذا االضطــراب" :نحن نســميه اضطرابا
وسواســيا ،بســبب تحولــه إ�لــى مــرض ألنــه نــوع
ـد� بالتطور ثــم يصبح بدرجة
مــن القلــق ،وهذا يبـ أ
مرتفعة ،ليشكل للشخص مرضا ،ويصيب بعض
أالشــخاص الذيــن يكونــون غيــر واعيــن ،وينتبــه
أالفراد آالخرون لتصرفاتهم".
أ�شكاله
يتمثــل الوســواس القهــري في الخــوف من عدوى
المــرض ،أ�و الجراثيــم ومــن انتقــال الفيــروس،
فالقلــق والخوف موجودان لدى كل انســان لكن
هنــاك مــن يكون لديهم بشــكل مبالغ به ومفرط،
إ�ذ يظهر عليهم في تصرفاتهم وسلوكهم ،إ�ذ بينت
الســندي "توجــد الكـثيــر مــن المخــاوف كالخوف
مــن التلــوث أ�و تكــرار النظافــة ،وهــي كلهــا أ�نواع
للوســواس التــي تصيــب االنســان ،لــذا نــرى ان
أ�غلب المصابين بها يكررون سلوكا معينا كغسل
أاليــادي بالمــاء والصابون أ�كـثر من مرة ،أ�و هناك
للت�كد مــن غلقه
مــن يغلــق بــاب منزله ثــم يعــود أ
عــدة مــرات ،أ�و القلــق مــن اطفاء الطبــاخ ،وهذه
اعراض تظهر على المضطرب بالوسواس ".
أو�شــارت الســندي إ�لــى أ�ن "هنــاك مصابيــن
يشــعرون بالخــوف مــن مالمســة آالخريــن أ�و

مصافحتهــم ،ويمتنعــون أ�حيانا عــن تناول كل ما
يقدمــه لهــم آالخــر أ�و المطاعــم والمحــال ،وتظهر
فــي كـثيــر مــن أالحيــان عليهــم التهابــات جلديــة
أ�و تســاقط فــي الشــعر ،بســبب تكرارهم للغســل
والنظافــة ،واســتخدام المــاء بشــكل جنونــي،
ويصاب هؤالء بالشــك المرضــي ،وليس الطبيعي
ويعتادون على سلوكيات غير طبيعية".
أ�نواع
وللوســواس القهــري أ�نــواع عديدة ،منهــا تكديس
والثاث القديــم واالحتفاظ به ،واالصرار
أالشــياء أ
علــى عدم رميه ،وتكرار تنظيم االشــياء ،وترتيبها
بدقــة مبالغــة ،ووســواس النظافــة المفرطــة،
ووســاوس أالفــكار الجنســية ،والغضب والعنف،
وتكــرار الصلــوات والوضــوء ،والشــك ببطــان
الوضــوء ،مــا يدفــع ببعض المصابين بــه إ�لى ترك
الصــاة أ�و اعادتهــا ،وهنــاك وســاوس تختلط على
الفــرد ،اذ يظهــر مــن حيــن آلخر نــوع معين على
سلوكياته.
أ�سباب

أ�مــا عــن أالســباب فلفتــت الســندي إ�لــى أ�ن
"االضطــراب يعــود لســببين ،أ�ولهمــا بايولوجــي،
وهو انتقال وراثي وجيني ،و إ�لى آالن لم يكـتشــف
الجيــن الــذي ينقــل هــذا االضطــراب ،لكــن يقال
أب�نــه قــد يكــون تابعــا للعامــل البايولوجــي ،أ�و
نتيجــة تغييــر كيميائي يحدث في جســم المصاب
أ�و دماغــه ،والســبب آالخــر بيئــي ،كـتقليد الطفل
لوالدتــه حيــن يشــاهدها تتصــرف بســلوك معيــن
ومتكــرر ،فيتعلــم منهــا أ�و يحصــل حــدث أ�مامــه،
فيتــرك أ�ثــرا نفســيا بداخلــه ،ليصبــح بالتالي لديه
هذا االضطراب ،فمثال يشــاهد دماء في الشــارع،
أ�و يــرى طعامــا ليــس نظيفــا ،فيخلــف فــي ذهنــه
وذاكرته أ�ثرا ،ليصبح مضطربا".
أ�عراض أ�خرى
إ�ذا زاد هــذا االضطــراب لــدى االنســان يصــاب
باالكـتــاب ،وتصاحبــه مشــكالت مرضيــة أ�خــرى
بســبب التفكيــر الزائــد والشــك ،ويفكــر أ�حيانــا
المصاب به باالنتحار ،نتيجة عدم تحمله وعيشــه
بدوامة القلق ،لذلك فهو مرض خطير ،إ�ذا تجاوز

حده ،أو�صبح بدرجات مرتفعة.
العالج
هنــاك نوعان للعالج ،أ�ما عالج نفســي أ�و دوائي،
بحســب الحالــة ودرجة الوســواس الموجود لدى
كل شــخص ،إ�ذ اكــدت الســندي ان "العــاج
النفســي يتضمــن برامــج خاصــة تتبــع مــن قبــل
المعالجيــن والمختصيــن النفســيين والخبــراء
بالمجــال الســيكولوجي ،والعــاج الدوائــي هــو
وصف بعض العقاقير من قبل الطبيب النفسي،
لعــاج االضطــراب كمضــادات االكـتــاب ،التــي
تفيد في عالج المرض".
وبينــت الســندي "بعــض المرضــى يحتاجــون
إ�لــى نوعيــن مــن العــاج معــا ،نفســي ودوائــي،
وبالتالــي تتحســن حالتهــم ،لهــذا الســبب يجــب
عــدم ترك واهمــال المصاب بالوســواس القهري،
الســيما الشــخص الذي ما زال في بداية المرض،
للمســاعدة بعالجــه أب�ســرع وقــت ،للحــد مــن
وصولــه لمراحــل متقدمة ،لكــي ال تكون تصرفاته
عادة وسلوكا يوميا يقلده بقية أ�فراد أالسرة".
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درجال :اللجنة الخليجية ستحدد موقفها بشأن خليجي  25نهاية الشهر
دار السالم /بغداد
أ�كــد وزيــر الشــباب والرياضــة
عدنــان درجــال ،اليــوم
الثالثــاء ،ان اللجنة الخليجية
ســتتخذ قرارها النهائي بشـ أـ�ن
خليجــي  25فــي  26نيســان
الحالي.
وقــال درجــال فــي مؤتمــر
صحفي ،ان "اللجنة الخليجية
ســتتخذ قرارها النهائي بشـ أـ�ن
خليجــي  25فــي  26نيســان

أغلى  10أندية في العالم ..فريق
جديد يتصدر القائمة

دار السالم /وكاالت
أ�صبــح برشــلونة النــادي أالعلــى قيمة
فــي العالــم ،متفوقــا علــى غريمــه لاير
مدريــد ،حيــث تقــدر قيمتــه حاليــا
بنحــو  4.76مليــار دوالر طبقــا لقائمة
نشــرتها مجلــة "فوربــس" أالمريكيــة،
أ�مس االثنين.
وفــاز لاير مدريــد ،الذي تصــدر القائمة
خمــس مــرات فــي الســابق ،بهدفيــن
لواحــد علــى برشــلونة فــي قمــة دوري
الدرجــة أالولــى إالســباني لكــرة القدم
يــوم الســبت الماضــي ،لكنــه وجــد
نفســه يتراجع للمركز الثاني في قائمة
"فوربــس" ،حيــث تقــدر قيمتــه حاليا
بنحو  4.75مليار دوالر.
وقالــت "فوربــس" ،إ�ن متوســط قيمة
أ�فضــل  20ناديــا ارتفــع بنســبة 30

بالمئة مقارنة بالتقديرات قبل عامين
إ�لــى  2.28مليــار دوالر ،رغم تداعيات
جائحــة فيــروس كورونا علــى إ�يرادات
أ�يــام المباريــات ،والتــي انخفضت إ�لى
 441مليــون دوالر الموســم الماضــي،

بانخفــاض  9.6بالمئــة عــن موســم
.2018-2017
واحتــل بايــرن ميونــخ ،بطــل أ�وروبــا،
المركــز الثالــث فــي القائمــة ،بقيمــة
 4.215مليار دوالر ،بينما أت�تي الفرق

الســتة الكبرى في الدوري إالنجليزي
الممتــاز ،وهــي مانشســتر يونايتــد،
وليفربــول ،ومانشســتر ســيتي،
وتشيلسي ،أو�رسنال ،وتوتنهام ضمن
أ�ول عشرة أ�ندية في القائمة.

إصابة سيرخيو راموس قائد ريال
مدريد بفيروس كورونا

دار السالم /وكاالت
أ�علــن نــادي لاير مدريــد إالســباني ،عــن
إ�صابــة قائد الفريق أالول ســيرخيو راموس
بفيروس كورونا.
وغــاب رامــوس عــن الكالســيكو الــذي ظفر
فيــه فريقــه بالفــوز  1-2علــى غريمــه أالزلــي
برشــلونة ،بســبب إ�صابــة فــي ربلــة الســاق
اليســرى تعرض لها مع المنتخب إالســباني
خــال تصفيــات أك�س العالــم  FIFAقطــر
 ™2022نهاية شهر آ�ذار /مارس الماضي.
وزاد أت�كيــد غيــاب رامــوس عــن إ�يــاب ربــع
نهائــي أالبطــال بيــن لاير مدريــد وليفربــول
يوم ٍغد أالربعاء.
وقــال الميرينغــي فــي بيــان "جــاءت نتيجة

اختبار العبنا ســيرخيو رامــوس إ�يجابية في

اختبار كوفيد  19-أالخير الذي أ�جراه".

الحالــي" .واضــاف ،ان "الوفد
الخليجــي أ�بــدى ســعادته
لالهتمام الحكومي باستضافة
خليجــي  ،" 25مبينــا ان
"الشــركة المنفــذة لملعــب
المينــاء ســتنهي أ�عمالهــا فــي
 15أ�يلــول المقبــل" .وتابــع:
"نســقنا مــع وزارة الصحــة
إلقامــة جــدول خــاص إب�عطاء
الرياضيين لقاح كورونا".

إيطاليا تسمح بحضور

الجماهير في كأس أوروبا
دار السالم /متابعة
أ�علــن االتحــاد إاليطالــي لكــرة القــدم،
أ�ن إ�يطاليــا ستســمح للجماهيــر بحضــور
مباريــات فــي بطولة أك�س أ�وروبــا المرتقبة،
فــي الملعب أالولمبي في روما "بنســبة 25
في المئة على أالقل من سعة االستاد".
أو�علــن االتحــاد إاليطالــي أ�نــه سيســمح
بحضور الجماهير في مباريات بطولة أك�س

أ�وروبا في روما ،بنسبة  25بالمئة من سعة
االستاد ،أ�و ما يعادل  17أ�لف متفرج.
وقــال غابرييلــي غرافينــا ،رئيــس االتحــاد
إاليطالــي لكــرة القــدم فــي بيــان" :موافقــة
الحكومــة على حضــور الجماهيــر لمباريات
فــي رومــا ببطولــة أ�وروبــا ،هــي أ�نبــاء رائعة
ســنبلغها علــى الفــور لالتحــاد أالوروبــي
(اليويفا).

نجم عربي األفضل في
الدوري اإلنجليزي

دار السالم /متابعة
اختارت رابطة الالعبين المحترفين
في إ�نجلترا الالعب الجزائري رياض
محــرز ،نجــم مانشســتر ســيتي،
أك�فضــل العــب عــن شــهر مــارس
ببطولــة الــدوري إالنجليــزي الممتاز
لكرة القدم.
وخــاض الالعــب البالــغ  30عامــا3 ،

مباريات مع الســيتي في شــهر مارس
وســجل ثالثــة أ�هــداف ،وبــات مــن
الركائــز فــي تشــكيلة المــدرب بيــب
غوارديوال.
وتعــد هــذه ثاني جائــزة ينالها محرز،
عــن أ�دائــه فــي شــهر مــارس ،بعــد
تتويجــه أك�فضــل العــب فــي فريقــه
مانشستر سيتي.
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المسجد األقصى يفتح أبوابه للصائمين ..وفرحة غامرة
فرح الفلسطينيون بقرار فتح المسجد أالقصى المبارك
خــال شــهر رمضــان؛ بعــد أ�ن أ�غلــق أ�بوابــه فــي رمضان
الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكانــت دائــرة أالوقــاف إالســامية أ�علنت اســتمرار فتح
أ�بواب المسجد في الشهر الفضيل الستقبال الصائمين؛
مؤكدة جهوزية إ�دارة المسجد الستقبال رمضان ،حيث
ستفتح أ�بواب أالقصى للجميع.
ومنــذ إ�صــدار هــذا القــرار انتشــر مــات المتطوعيــن فــي
أ�رجــاء المســجد لتجهيــزه الســتقبال المصليــن؛ حيــث
قامــوا بتنظيــف ســاحاته ومصلياتــه وتزيينهــا وتزويدهــا
بالغراض المخصصة لها.
أ
وتقــول الفتــاة عائشــة حســن ،إ�حــدى المتطوعــات فــي
المســجد ،إ�نها منذ أ�ن شــاهدت إ�عالن فتح باب التطوع
للفتيــات ضمــن مــا يســمى بلجنــة "فتيات أالقصــى" فقد
سارعت للتسجيل للمساعدة في التحضير لرمضان.
أو�وضحت أ�نها شاركت في السنوات السابقة ضمن هذه
اللجنــة والتــي تعمــل علــى ضبــط أالوضــاع في المســجد
أالقصى خالل الشهر الفضيل ،حيث تقوم الفتيات على
حفــظ النظــام فــي المناطق التــي تصلي فيها الســيدات؛
وترتيــب توزيــع المصليــن والحــرص علــى عــدم وجــود
ازدحام بينهن خاصة في أ�وقات صالة التراويح.
أو�كدت حســن أ�ن التواجد في المسجد أالقصى المبارك
يعطــي نكهــة خاصــة في الشــهر الفضيل خاصــة إ�ذا كان
أالمــر يتعلــق بخدمة المصلين وترتيــب أ�مورهم ،كما أ�ن
ذلــك يعزز من حق الفلســطينيين في المســجد في ظل
أ�طماع المستوطنين المستمرة فيه.
أ�جواء ساحرة
منــذ عــدة أ�يــام حرص شــبان البلــدة القديمة فــي القدس
علــى تزيين أ�زقتهــا الموصلة للمســجد أالقصى المبارك،
حيــث قامــوا بتعليــق الزينــة المضــاءة علــى المنــازل
القديمة وفوق الطريق الضيق بينها المؤدي للمسجد.

ويقول المواطن المقدســي علــي الكيالني إ�ن هذه الزينة
تعطــي أ�جــواء ســاحرة للبلــدة ولمحيط المســجد؛ حيث
تشــد أالطفــال والزائريــن وحتــى ســكان البلــدة نفســها
وتعكــس أ�جــواء مختلفــة تنــذر بحلــول شــهر رمضــان
المبارك.
ور�ى أ�ن كل هــذه التحضيــرات كانــت كـفيلة أب�ن تنســي
أ
المقدســيين غيابهــم عــن المســجد العــام الماضــي فــي
شــهر رمضــان بســبب انتشــار فيــروس كورونــا ،مبينــا
أ�ن االحتــال اســتغل هــذا إالغــاق لزيــادة ســيطرة
المســتوطنين علــى المســجد واقتحامــه بشــكل مكـثف،
والقيــام بانتهــاكات مســتمرة مثــل إ�جــراء مســح داخلــه
واقتحــام مصلــى باب الرحمة بشــكل مســتمر وغير ذلك
من االعتداءات.
أو�ضــاف" :الوضــع آالن أ�فضــل والحمــد هلل ،نلتــزم
بالجــراءات الوقائية وبارتــداء الكمامات وبالتباعد فيما
إ
ون�مــل أ�ن تــزول هذه أالزمــة أو�ن
ـاة،
ـ
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ـال
ـ
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ـ
ن
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أ
يعــود أالقصــى منــارة لــكل الفلســطينيين لنواجه خطر
المستوطنين الذي يركز أ�طماعه على مسجدنا".
بدورهــا تــرى الحاجــة أ�م عمــاد ســليمان أ�ن قــرار فتــح
المســجد أالقصــى في شــهر رمضان هو القــرار الصحيح؛
حيــث يشــعر الفلســطينيون بالفــراغ حين يتــم إ�غالقه،
خاصــة الذيــن اعتــادوا علــى الصــاة فيــه طيلــة الشــهر
الفضيل.وقالــت :إ�نهــا تشــعر بفرحــة غامــرة كونهــا
ســتتمكن مــن أ�داء صــاة التراويــح في المســجد بعد أ�ن
غابــت عنهــا خــال شــهر رمضــان مــن العــام الماضــي،
معتبــرة أ�ن رمضــان دون الصــاة فــي أالقصــى منقــوص
ويفقد بهجته .وتابعت" :كنت أ�صطحب بناتي أو�حفادي
للمسجد كل يوم ،وفي العام الماضي حرمنا هذه الفرحة
فكان رمضان حزينا في منازلنا ،أ�ما آالن فسنتمكن من
الصــاة فيــه واستشــعار أالجــواء الرمضانيــة الجميلــة
بفضل هللا".

تضييق مستمر
لــم تغب يد االحتالل عن هــذه أالجواء؛ فحاول الجنود
قبــل عدة أ�يام منع الشــبان مــن تعليق الزينة التي تمتاز
بهــا البلــدة القديمــة ،كمــا أ�نــه حــاول إ�نزالهــا "مراعــاة
لمشاعر المستوطنين" الذين يستولون على عدة منازل
فيها ،ولكن إ�صرار الشبان على تعليقها حال دون ذلك.
ويحــاول االحتالل منع بعض الفلســطينيين من دخول
المسجد أالقصى عبر حواجز عسكرية ينشرها باستمرار
فــي محيطه؛ حيــث يوقف الشــبان ويخضعهم للتفتيش
ويدقــق في بطاقات الهويــة الخاصة بهم ،وهو ما يعتبره
المقدســيون محــاوالت مســتمرة لــم تتوقــف مــن أ�جــل
محاولة إ�فساد أ�جواء الشهر الفضيل.
ومــن بيــن ســبل تنغيــص االحتالل علــى الفلســطينيين
عــدم إ�صــداره أ�ي قــرارات تتعلــق بدخول أ�هالــي الضفة
المحتلــة إ�لــى أالقصــى فــي رمضــان؛ حيــث يمنعهــم
االحتــال منــذ مــا يقــارب العشــرين عامــا مــن دخــول
المدينــة المقدســة إ�ال بتصاريــح أ�منيــة خاصــة ،ولكنــه
يسمح لهم بدخولها أ�يام الجمعة في شهر رمضان.

ويعــزو بعــض الفلســطينيين ســبب ذلــك إ�لــى جانــب
التضييــق الممنهــج؛ إ�لى عــدم اكـتمال إ�عطــاء اللقاحات
المضــادة لكورونا لجميع ســكان الضفة المحتلة ،حيث
يتــذرع االحتــال بذلــك مــن أ�جــل منعهــم مــن دخــول
المســجد فــي أ�يــام الجمعــة كمــا اعتــادوا خــال شــهر
رمضــان ،ليكــون هذا العام هو الثانــي على التوالي الذي
يحرمون فيه من الوصول إ�لى أالقصى في شهر رمضان.
دائــرة أالوقــاف إالســامية كانــت دعــت المصليــن إ�لــى
تكـثيــف شــد الرحــال للمســجد أالقصــى المبــارك خالل
شــهر رمضــان؛ وذلــك لتفويــت الفرصــة علــى االحتــال
الذي يحاول تفريغه من رواده في ظل زيادة اقتحاماته
مــن قبــل المســتوطنين خالل الفتــرة أالخيــرة وقيامهم
بطقوس دينية علنية في أ�رجائه.
وكان مديــر المســجد أالقصــى المبــارك الشــيخ عمــر
الكســواني دعــا قــوات االحتــال إ�لــى عــدم الســماح
للمستوطنين باقتحام المسجد في شهر رمضان احتراما
لمشــاعر المســلمين ،مؤكــدا أ�ن هــذه االقتحامــات هــي
استفزازية للمصلين.

