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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

مفوضيــة االنتخابات تعلن توجه دعوة لـ  75ســفارة
ومنظمة دولية لإلشراف على االنتخابات المقبلة

دار السالم /بغداد

اعلنــت المفوضيــة العليا لالنتخابات ،عن تشــكيل لجنــة المراقبين
الدولييــن ،فيمــا وجهــت دعــوة ل ــ 75ســفارة ومنظمــة دوليــة .وقالت
الناطــق باســم المفوضيــة جمانــة الغــاي ،إن مفوضيــة االنتخابــات
شــكلت لجنــة المراقبيــن الدوليين برائســة رئيــس االدارة االنتخابية
عبــاس فرحــان وتــم تنســيق العمــل مــن خــال وزارة الخارجيــة

لتوجيــه  75دعــوة لســفارات اجنبيــة ومنظمــات دوليــة لإلشــراف
علــى االنتخابــات المقبلــة .أو�ضافــت الغالي ،أ�ن البعــض منهم ابدوا
رغبتهــم بالمشــاركة في مراقبــة العملية االنتخابية وهناك تلبية لهذه
الطلبــات مــن خــال اللجنــة ،الفتة إلى أ�ن رئيــس مجلس المفوضية
جليل عدنان خلف زار العديد من السفراء وممثلي السفارات وابدوا
رغبتهم ايضا والمشاركة في مراقبة العملية االنتخابية المقبلة.

أو�وضحــت أ�ن عمليــة المراقبــة ال تقتصــر علــى المراقبــة الدوليــة فقط
وانمــا هنــاك مراقبــة مــن منظمــات مجتمــع مدنــي ووكالء االحــزاب
السياســية ،مشــير إلــى أ�ن عمليــة تحديــث ســجل الناخبيــن التــي
انطلقــت منــذ الثانــي مــن كانــون الثانــي الماضــي ولغايــة  15نيســان
الحالــي ،شــارك فيهــا اكـثر مــن  5آ�الف مراقب مــن منظمات مجتمع
مدني واكـثر من  7آ�الف مراقب من وكالء االحزاب السياسية.

اال

فت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

الرقابة الدولية على االنتخابات خطوة مهمة

يرتبــط نجــاح االنتخابــات المقبلــة ،بالعديــد مــن الشــروط
والمســتلزمات الضروريــة التــي ال بــد منهــا ،وفــي مقدمتهــا توفيــر
البيئــة المالئمــة التــي تضمــن نزاهتها ،فبدون ذلــك ال قيمة لها،
الم�ســاة العراقية ،في وقت لم يعد هناك
بل انها ســتعيد انتاج أ
قدرة ألبناء شعبنا بتحمل الو ضع القائم.
لقــد كانــت انتخابــات  ،2018وبحســب مــا تــوارد مــن معلومات
والت�ثير على النتائج،
معلومة للجميع ،مليئة بعمليات التزوير ،أ

وبشــكل غيــر مســبوق ،ودون شــك فإن العراقييــن الذين قدموا
التضحيــات الكبيــرة مــن اجــل الوصــول إلــى هــذه النتيجــة ،ال
الم�ساوي.
تكرارا لذلك المشهد أ
ينتظرون ً
لذلك يمكن القول ان اهتمام مفوضية االنتخابات بتوفير الرقابة
الدوليــة علــى االنتخابــات ،يشــكل خطــوة ايجابيــة ،وادراك ال
بــد منــه ألهميــة تكـثيــف الجهــات المتابعــة لمســار االنتخابــات،
ومالحظــة كل الجوانــب التــي يمكــن للفاســدين والمزوريــن

اســتغاللها لتمريــر مشــاريعهم الســلبية بخصــوص مجرياتهــا
ونتائجهــا .وكنــا نعلــم منــذ وقــت مبكــر ،كيــف ان االصــرار علــى
البطاقــة البايومتريــة طويلــة أالمــد ،وايجــاد الرقابــة المطلوبــة،
وحســم نتائــج االنتخابــات خــال  24ســاعة من اجرائهــا ،كـفيلة
بإنجــاز انتخابــات رصينة ونزيهة ،فــاذا لم تضمن الخطوة أالولى
بالشــكل المطلــوب ،فليــس أ�قل من االهتمــام بتوفير الخطوتين
الثانية والثالثة ،وحسم الموقف بخصوصهما.
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أوقاف نينوى :استعدادات للشروع
َّ
المهدمة
بإعمار الجوامع
دار السالم /نينوى /متابعة
قــال مديــر أ�وقــاف نينــوى ابــو بكــر كنعــان ان
"المــاكات الهندســية فــي مديريــة أ�وقــاف نينوى
شــرعت باعــادة اعمار الجوامــع المهدمة من قبل
عصابــات داعش االرهابيــة بعموم أ�يمن الموصل
والمدينــة القديمــة ،فضــا عــن اعمــار الجوامــع
المهدمــة والمســاجد فــي االقضيــة والنواحــي فــي
عموم المحافظة".
إ�عالن أالحياء
واضــاف ابــو بكــر كنعــان ان "حملــة االعمــار
ســتكون ضمــن مراحــل مقســمة ،اذ ستشــمل
المرحلــة االولــى اعمــار الجوامــع الموزعــة فــي
مناطــق الموصــل القديمــة ،ومنهــا الزنجيلــي،
ومنطقــة الشــيخ فتحــي ،والميــدان ،والشــهوان،
والســرجخانة ،والموصــل الجديــدة وجامــع
االحياء وسط مركز الموصل ،فضال عن عدد من
الجوامــع المدمرة االخرى في ايســر الموصل ،اذ
باشــرت المــاكات باعمــار الجوامــع بالتعاون مع
فرق هندسية من بلدية الموصل بعد انتهاء رفع
االنقاض من هذه الجوامع منذ اكـثر من عام".
مدمرا
375
ً
جامعا ً
وســرد لنــا كنعــان عــن هــذا الدمــار الــذي طــال
بيــوت هللا والمســاجد واالضرحــة وغيرهــا ،مبينــا
أ�ن "مديريــة اوقــاف نينــوى ســجلت االن نحــو
 375جامعــا ،مازالــت مدمرة فــي عموم محافظة
نينــوى ،بعــد اعمــار اكـثــر مــن  130جامعــا ،فــي

عموم االقضية والنواحي منذ اعالن تحرير مدينة
الموصل من قبضة داعش".
الفتــا الــى "ان نحــو 127جامعــا مهدمــا ،مازالــت
قيــد تنفيــذ االعمــار فــي مدينــة الموصــل ،وهــي
الحصــة االكبــر من مجموع الجوامــع المدمرة في
محافظة نينوى".
هــذا واقدمــت عصابــات داعــش االرهابيــة خالل
احتاللهــا لمدينــة الموصل مركــز محافظة نينوى
فــي العاشــر مــن حزيــران عــام  2014علــى فعــل
اعمــال اجرامية بحق المراقد الدينية من جوامع
و كنائــس ومقامــات أ�نبياء ،فضال عن قتل رجال
دين مســلمين ،واالعتــداء على مراكز ورموز دين
للطوائــف الدينيــة أالخــرى في محافظــة نينوى،
مــع تفجيــر ابــرز المعالــم والمراقــد واضرحــة
االنبيــاء مثــل مرقــد النبــي يونــس (ع) ،والنبــي
جرجيــس (ع) والنبــي شــيت (ع) ومقــام الخضر
وغيــره من المقامــات والرموز الدينيــة والمعالم،
وكان اخرهــا جامع النوري الكبير ومئذنته منارة
الحدبــاء وســط المدينــة القديمــة ،اذ اقدمــت
عصابــات داعــش علــى تفجير الجامــع قبيل تقدم
القــوات االمنيــة العراقيــة التــي كانــت تبعــد نحو
 50متــرا فقــط عــن الجامــع الــذي أ�علنــت منــه
عصابات داعش ما يسمى "الخالفة".
تبرعات
واوضــح كنعــان ان "هنــاك نحــو  50جامعــا
مدمــرا تــم اعمارها على يد الخيرين والمحســنين

مــن االســر الميســورة التــي شــاركت باعمــار هذه
الجوامــع ،من خالل تبرعــات وتخصيصات مالية
قدمتهــا ،الحيــاء المراقــد والجوامــع الدينيــة فــي
عموم ايمن الموصل والموصل القديمة".
وقــال عبــد العزيــز النعيمــي (61عامــا) صاحــب
فكــرة حملــة اعمــار الجوامع بالموصــل القديمة،
انــه "اقــدم علــى جمــع تبرعــات ماليــة مــن
الميســورين العمــار اكـثــر مــن  50جامعــا مدمــرا
في ايمن الموصل والقديمة ،وذلك لالســراع في
وبد�ت هذه الحملة منذ
اعمار بيوت هللا المدمرة ،أ
عــام  2017اي بعــد انتهــاء العمليات العســكرية
لتحرير الموصل".
وبيــن النعيمــي بــان "هنــاك حمــات اخــرى
للتطــوع والتبــرع العمــار جوامــع مشــابهة ايضا،
من قبل الخيرين والميسورين في ايسر الموصل
وبعض االقضية والنواحي االخرى".
قيد التنفيذ
مــن جانبها اعلنــت مجددا مديريــة اوقاف نينوى
عــن اســتعدادها الكامــل العمــار جامــع وضريــح
النبــي يونــس(ع) ،والواقــع على تل التوبة بايســر
الموصل ،بعد أ�ن طالته االيادي الجبانة وفجرته
مــع المرقــد والضريــح فــي منتصــف عــام 2015
خــال ســيطرتها علــى مدينــة الموصــل ،لكنهــا
قالــت ان تعاقــد هيئــة آالثــار مــع شــركة أ�جنبيــة
للتنقيب يحول دون تنفيذ المشروع.

وكشــف ابــو بكــر كنعان مديــر اوقــاف نينوى عن
وجــود معرقــات امــام الشــروع والبــدء باعمــار
جامع وضريح النبي يونس عليه السالم.
مشــيرا الــى أ�ن "مديريــة اوقــاف نينــوى كانت قد
شــرعت بوضع الحجر االســاس للبدء باعماره مع
ديــوان الوقــف الســني فــي الســنوات االولــى مــن
تحريــر مدينــة الموصل ،لكن هنــاك تدخال كبيرا
لالســف مــن قبــل هيئــة آالثــار بعــد تعاقدهــا مــع
احدى الشــركات االجنبية من اجل التنقيب عن
آالثار ،وهو سبب رئيس جعلنا نعمل على ايقاف
العمل واالعمار في الجامع والضريح في حينها".
واضــاف كنعــان ان "هناك تعاقــدا من قبل هيئة
آالثــار مــع الشــركة االجنبيــة لمــدة ال تقــل عــن
خمس ســنوات ،من اجــل التنقيب تحت االرض
في تل التوبة ،حيث يقع الضريح والجامع شمال
شرق الموصل".
واكــد ان "اوقــاف نينــوى وديــوان الوقف الســني
مســتعدان للبــدء باعمــار الجامــع والضريــح،
لكــن هنــاك اســبابا تبعدنــا عــن الشــروع باعمــار
الجامــع والمرقــد مــن قبــل آ�ثــار نينــوى" .مبينـ ًـا
بانــه "فــي حــال انتهاء عقــد آالثار ومنحنــا الضوء
ـنبد� باعمار الضريح والجامع سريعا،
االخضر ،سـ أ
وذلــك العــادة المعالــم الدينيــة والتاريخيــة فــي
المحافظة".
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محللون يقرأون زيارة ظريف إلى
العراق ..رسائل ودالالت

دار السالم /متابعة
فــي ظــل تطــورات عديــدة تشــهدها الســاحة العراقيــة ،يجــري وزيــر
الخارجيــة إاليرانــي محمــد جواد ظريف زيارة إ�لى العراق تســتمر أليام
عدة ،التقى خاللها بكبار المسؤولين والزعامات السياسية في بغداد،
يتبعها بلقاءات مع مسؤولي إ�قليم كردستان في أ�ربيل.
أت�تــي زيــارة ظريــف بالتزامــن مــع الحــوار الســعودي إاليراني بوســاطة
عراقية ،إ�ضافة إ�لى تصاعد الهجمات العســكرية التي تنفذها مليشيات
موالية إليران في أ�ربيل وبغداد ومناطق عراقية أ�خرى ،وكذلك التوتر
الحاصــل فــي ســنجار ،وانطــاق عمليــات عســكرية تركيــة فــي شــمال
العراق.
محللــون عراقيــون قـ أـر�وا الزيــارة علــى أ�نهــا تحمــل دالالت ورســائل
كـثيــرة ،ربمــا مــن أ�برزهــا محاولة طهران تهدئــة أالوضاع فــي العراق،
واتبــاع سياســة جديــدة فــي المنطقــة مــن شـ أـ�نها أ�ن تنعكــس إ�يجابــا
علــى محادثاتهــا النوويــة مــع الواليات المتحــدة ،وبــوادر المصالحة مع
السعودية.
دالالت ورسائل
مــن جهتــه ،قــال المحلــل السياســي العراقــي باســم الشــيخ إ�ن "زيــارة
ظريــف فــي هــذا التوقيــت ،تحمــل دالالت ورســائل ،لعــل مــن أ�برزهــا
نقل وجهات النظر إاليرانية فيما يخص الحوار مع السعودية بوساطة
عراقيــة ،إ�ضافــة إ�لــى معارضتهــا للهجمــات التــي تســتهدف البعثــات
الدبلوماســية ،وعــرض المســاعدة والتعــاون إليقافهــا ،مــا يعنــي وجود
ّ
تغير في سياسة طهران تجاه ما تذهب إ�ليه فصائل مسلحة بالتصعيد
ضد أالمريكيين في العراق".
ور�ى الشــيخ أ�ن " إ�يــران حريصــة علــى التهدئــة ،وهــذا مــا كان واضحــا
أ

مــن خالل ما جرى تســريبه من محادثات ظريــف مع الرئيس العراقي
ووزيــر الخارجيــة فــؤاد حســين ،أو�ن إ�يــران بحاجــة إ�لــى أ�رضيــة هادئة
ـد� مشــاوراتها المزدوجــة فيمــا يخــص الملــف النــووي مع الخمســة
لتبـ أ
الكبار أ�و ما فيما يخص ما يحدث من تقارب وتبادل في وجهات النظر
مع السعودية".
وتابــع" :هــذا كله يحمل دالالت كـثيرة على أ�ن هناك متغيرا ســيحصل
فــي إالقليــم ،وال ســيما الــدول المجاورة للعراق من خالل إ�عادة رســم
سياسات محورية فيها تقارب وحل للكـثير من الملفات العالقة".
ولفــت إ�لــى أ�ن "الضغــوط إاليرانيــة فــي الداخل تؤثر بشــكل كبير على
السياســة الخارجيــة ،فــا يمكــن أ�ن تنـ أـ�ى حكومــة طهــران ومصــادر
القرار إاليرانية بنفسها عما يحدث في الداخل إاليراني وعن متطلبات
الشــارع مــن جهــة والقوى السياســية إاليرانية من جهــة أ�خرى ،والتي
ترى أ�نه البد من تغيير في نهج السياسات التي أ�وصلت إ�يران إ�لى هذه
الحال من حصار وخسائر كبيرة لفرص تنمية حقيقية كان من ممكن
أ�ن تضيف لالقتصاد وحياة المواطن إاليراني".
ولفت الشيخ إ�لى أ�ن "هناك مراكز نفوذ وقوى داخل الساحة إاليرانية
متمثلــة بالحــرس الثوري والخارجية وجهاز االســتطالعات ،ولكل من
هــذه الجهــات تصورات ربما تتقاطع مع الجهات أالخرى وهو ما حدث
في العراق طوال الســنوات الماضية وانعكس ســلبا على وضع العراق
أالمني".
دور جديد
وفــي الســياق ذاتــه ،أر�ى المحلل السياســي العراقي ،أ�ثير الشــرع ،أ�ن
"الزيــارة أت�تــي في إ�طار دور إ�يرانــي جديد بالمنطقة خصوصا مع وجود
مباحثــات فــي فيينا بخصــوص الملف النووي ،أو�يضــا وجود محادثات

من تحت الطاولة مع واشنطن ،وبوادر لتخفيف الحصار عن إ�يران".
وتابــع" :الزيــارة أت�تــي أ�يضــا في إ�طــار تخفيف الــدور إاليرانــي بالعراق،
وال ســيما مــع االتهامــات الكـثيــرة التــي تطال طهــران بدعم مليشــيات
وفصائل غير منضبطة ،تقف وراء قصف بعض البعثات الدبلوماسية،
وكذلك مطاري أ�ربيل وبغداد".
ولفــت الشــرع إ�لى أ�ن "تواجد ظريف فــي العراق أي�تي ضمن محاوالت
إ�يــران للتقــارب مــع دول الجوار العراقي ،فهنــاك مالمح مصالحة بين
طهــران والريــاض وهذه أ�جريت بجهود من العــراق الذي أ�صبح بعيدا
عن صراع المحاور وبات يقرب وجهات النظر بين المتخاصمين".
ونــوه الشــرع إ�لــى أ�ن "الزيــارة تهــدف إ�لــى التخفيف مــن دور إ�يران في
العــراق وتبعث برســالة إ�لــى بعض الفصائل مفادها أب�نه لو اســتمريتم
فــي قصــف بعــض البعثــات الدبلوماســية فلــن ندعمكــم ،وال ســيما مع
وجــود تصريحــات تصــدر مــن بعض قــادة الفصائــل يلمحون فيهــا إ�لى
أ�نهــم ســيخرجون عــن طوع إ�يــران ،أو�نهم لن يتقبلــوا أ�ي ضغوط منها
في موضوع إ�خراج القوات أالجنبية من العراق".
ّ
وبيــن الخبيــر العراقــي أ�ن "الدبلوماســية إاليرانيــة تلعــب دورا مهمــا
فــي تخفيــف الحصــار عــن الشــعب إاليراني ،وذلــك يختلف عــن الدور
الــذي يلعبــه الحرس الثوري ،فهناك وجهات نظر متباينة وانقســامات
حقيقيــة فــي الــرؤى ،لكــن هــذا ال يعنــي أ�ن ظريــف يغرد خــارج إ�رادة
المرشد إاليراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني".
أو�ردف الشــرع قائــا" :اليــوم يبــدو أ�ن هنــاك تفاهمــات كبيــرة فــي
يبد� من العراق ،وكذلك
الداخل إاليراني على دور جديد في المنطقة أ
الحــوار مــع الســعودية وتقريــر مصير الحصــار المفروض علــى طهران،
والعالقات مع الواليات المتحدة أالمريكية".
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السياحة في كردستان..
تأثيرات وخسارات

دار السالم /أ�ربيل /متابعة
كبيرا في كل مرافق الحياة،
ثيرا ً
مما ال شك فيه أ�ن لفايروس كورونا أت� ً
الســيما المرفــق الســياحي والجانــب االقتصادي منه ،واثــر كذلك في
ثيرا
الشــركات وكل المرافق الرياضيــة والترفيهية ،اذ ان للفيروس أت� ً
كبيـ ًـرا فــي ايقــاف وتقليــل الحركــة الســياحية فــي االماكــن والمناطق
الســياحية فــي مختلــف مــدن ومحافظــات اقليــم كردســتان العــراق،
بســبب قلة او انعدام توافد الســياح في اوقات الحظر الكلي الى هذه
االماكن.
حدثنــا مديــر المعهد العراقي لصيانة آالثار الدكـتور عبدهللا خورشــيد
عن هذا الموضوع قائال" :بما ان مدينة اربيل كانت عاصمة السياحة
فــي العــراق عــام  ،2014فقــد تقدمــت فــي الكـثيــر مــن المجــاالت
الســياحية ،بمــا قدمتــه حكومــة اقليــم كردســتان في هــذا الصدد من
خــال بنــاء العديــد من المرافق الســياحية ،فعلى مدار الســنة كانت
هنالــك مرافــق واماكــن ســياحية تســتقطب النــاس ،وكانــت اعــداد
الوافديــن الــى االقليــم هائلــة ،ولكــن بســبب هــذا الوبــاء الخبيــث
الــذي حــل علــى العالم كله ،واثــر في جميع مرافق الحيــاة ،فكان له
أت�ثيــر فــي اقليــم كردســتان العراق وبالتحديــد في اربيل ،فقــد اثر في
كل المرافــق الســياحية و االقتصاديــة ايضــا ،والحظنــا كيــف توقفت
سببا في توقف الفنادق والمطاعم والمرافق
الوفود السياحية ،وكان ً
السياحية االخرى ،وايضا شلت حركة العمران والبناء ،ولم تبق كما
كانــت فــي الســابق وانما تراجعت كـثيرا ،لكن قبل اكـثر من شــهرين
اصبح هنالك متنفس آ�خر للناس ،وبدا من عودة المرافق الســياحية
وانتعاشها بعض الشيء".
الحكومة محقة
واكــد خورشــيد "ولكــن فــي هــذه االيــام ايضــا نالحــظ عــودة الحظــر
بد�ت النــاس باالمتعاض ،ونحن
الجزئــي او الحظــر الكلــي ،أ
وبالت�كيد أ
نــرى أ�ن الحكومــة محقــة والنــاس كذلــك ،والبــد مــن تعــاون الجميع
وكل الجهــات مــن اجــل مواجهــة هــذا الفيــروس اللعين وايقــاف هذا
ون�مــل أ�ن يمن البــاري عز وجل بالصحة والســامة والعافية
الوبــاء ،أ
علــى العراقييــن اجمع ،أو�ن تعود االمور الى ســابق عهدها والخالص
مــن هــذا الفيــروس والوبــاء ،فنحــن نعيــش كما يعلــم الجميــع في بلد
يمتلــك كل مقومــات الســياحة ،ونتمنــى أ�ن تعود االمــور الى ما كانت
عليه قبل الجائحة ،ويتوافد الناس ويســتمتعون بقضاء اوقات مليئة
بالفرح والسعادة والسرور ،والكل ينعم بالصحة والعافية".
توقف كامل
امــا مديــر االعــام والعالقــات فــي الهيئة العامة للســياحة فــي اربيل،
نريمان فاضل فتطرق الى أت�ثيرات الجائحة والحلول لتقليل خســائر
الشــركات والمرافــق الســياحية قائــا" :بشــكل عــام اثــرت جائحــة
كورونا في كل مرافق الحياة ،ولكن على وجه الخصوص اثرت أت�ثيرا
واضحا وكبيرا في السياحة ،فاذا ما استذكرنا العام الماضي وفي شهر
شــباط ولغايــة شــهر آ�ب ،كان هنــاك توقف كامل للمرافق الســياحية
بســبب الحظــر الكلــي ،ما ادى الى خســائر كبيرة اذا مــا علمنا ان كل
المطاعــم والفنــادق واالماكن والمناطق الســياحية كانــت قد اغلقت
بســبب الجائحــة ،ولهــذا يمكننــي القول ان الســياحة كانــت من اكـثر
القطاعــات تضــررا بســبب تفشــي فيــروس كورونــا ،ولهــذا اتمنــى أ�ن

واال تعود تلك االيام
نتخلص وباسرع وقت من هذا الفيروس اللعين ّ
وخصوصا العام الماضي ،وكذلك ادعو المواطنين لاللتزام بالقواعد
واالرشــادات الصحيــة لكــي ال نعــود الــى الحظــر الكلــي ،ولنتجنــب
الفيــروس و تشــديد االجــراءات وغلق االماكــن والمرافق الســياحية،
فبالت�كيــد عنــد غلــق االماكــن الســياحية وعــدم مجــيء الســياح لهذه
أ
المناطق ،فسيكون لذلك أت�ثير سلبي في الجانب االقتصادي بشكل
عام والجانب السياحي بشكل خاص".
السياحة ما بعد الجائحة
واضــاف نريمــان "ان الحــل الوحيــد لتعويــض الخســائر المترتبــة
علــى االماكــن الســياحية هــو تعويضهــم مــن خــال اقامــة فعاليــات
وبالت�كيد يكون ذلك
ونشــاطات ومهرجانات كـفيلة بجذب الســياح ،أ
بعــد التخلــص من فيــروس كورونا ،ويجب أ�ن تكون هناك اســتضافة
للشــركات الســياحية ،وان تكون هنالك ســبل تعاون مشــترك في ما
بيننا ،أو�ن نستقطب اكبر عدد ممكن من السياح لالماكن السياحية
والثاريــة ،للتعويــض عــن الخســائر الناجمة بســبب الجائحــة ،ونحن
آ
فــي الهيئــة العامة للســياحة في اقليم كردســتان العــراق لدينا برامج
خاصــة مــن خالل اقامة مؤتمر كبير بعــد الخالص من الجائحة تحت
عنــوان "الســياحة مــا بعــد الجائحــة" لكــي نتمكن من الخــروج بعدد
مــن التوصيــات والنقــاط المهمــة ونقوم بارســالها الى مجلــس الوزراء
في حكومة اقليم كردســتان العراق ،لكي يتم العمل عليها من اجل
اعــادة تنشــيط المرافق الســياحية وتعويض بعض الخســائر الناجمة
عــن فيــروس كورونا ،وان نتمكن من وضع خطــط وبرامج كـفيلة من
اجل جذب واستقطاب السياح".
واردف "كان مــن المقــرر أ�ن يعقــد هــذا المؤتمــر فــي بدايــة شــهر آ�ذار
مــن هــذا العــام ،ولكــن بســبب تشــديد االجــراءات مــن قبــل اللجنــة
العليا لمواجهة فيروس كورونا وقرارات وزارة الداخلية والصحة من
خــال عــدم اقامــة اي تجمعات او لقــاءات وايقاف عقــد ورش العمل
والمؤتمرات ،قد تم أت�جيل المؤتمر الى وقت آ�خر لتتم دراسة وبحث

الســبل الكـفيلــة بتنشــيط واســتمرار تطويــر القطــاع الســياحي مــن
خــال وضــع الخطــط والبرامــج ،واســتضافة الخبــراء المختصين في
المجال السياحي".
َّ
االفتراضية
السياحة
امــا عثمــان توفيــق فتــاح وهــو خبيــر فــي المجــال الســياحي وطالــب
والثار ،فحدثنا عن السياحة في ظل
دراســات عليا في علم الســياحة آ
"بالت�كيد الســياحة تعنــي تواجد الناس،
تفشــي فيــروس كورونا قائال :أ
اما الســياحة مع كورونا فال تعني شــيائ ،فوجود فيروس كورونا يعني
ـد�ت النــاس في كل
بقــاء النــاس فــي المنــازل وهــو ضــد الســياحة ،وبـ أ
العالــم بالبقــاء فــي المنــازل لتجنــب االصابــة بالفيــروس ،وممارســة
بد�ت فكرة
حياتهم الطبيعية من خالل االنترنت واالونالين ،وكذلك أ
بد� تطبيقها في بعض المتاحف العالمية
الســياحة االفتراضية والتي أ
وبالت�كيد
في بريطانيا واوروبا بشكل عام ،وهي عن طريق االونالين ،أ
الســياحة تكســب وتؤتي ثمارها من خالل تواجد المواطنين ،اما عند
عــدم توافــد الســياح او المواطنيــن علــى هــذه االماكــن ،فلــن تجــدي
نفعــا ،فالفنادق على ســبيل المثال ســتبقى فارغــة وخالية من الناس
وبالت�كيد ســتكون لذلك نتائج ســلبية على اصحابها ،وكذلك االماكن
أ
الســياحية ايضــا ،فمثــا ســابقا قبل الجائحــة كان يزور احــد المرافق
الســياحية باليــوم وعلــى ســبيل المثــال مليــون شــخص ،وعنــد عــدم
فبالت�كيد النتائج الســلبية ستظهر على هذا المرفق
توافد اي شــخص أ
مــن خــال توفيــر الخدمــات الســياحية والصحيــة ،واذا مــا اســتمرت
ال ســمح هللا الجائحــة مثــا في االماكن الســياحية ســواء فــي اربيل او
السليمانية او دهوك فالخدمات السياحية التي كانت تقدم سابقا في
االماكــن الســياحية مــن المؤكد بعد تركها وعدم مجيء الســياح قد ال
تعــود الــى مــا كانــت عليــه قبل الجائحــة لخلوهــا من التطوير بشــكل
مستمر ،لعدم وجود الوفرة المالية لذلك ،ولهذا السياحة مهمة جدا،
فاالماكن السياحية تزدهر من خالل تواجد وتوافد السياح اليها".
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هجوم أربيل األخير ينكأ جراح العراق..
ويفتح ميادين جديدة للصراع اإلقليمي
دار السالم /بغداد
شــكل الهجــوم أالخير علــى مطار أ�ربيل فــي إ�قليم
ـورا الفتـ ًـا فــي مســار الصــراع بين
كوردســتان ،تطـ ً
الواليــات المتحــدة و إ�يــران ،فيمــا أر�ى مراقبــون
أ�ن إالقليــم دخــل ضمــن المــدن التــي تحولــت إ�لى
ميدان تنافس بين الطرفين.
ومثــل الهجــوم ســابقة هــي أالولــى مــن نوعهــا،
فــي سلســلة االســتهدافات التــي طالــت مقــرات
لقــوات التحالــف الدولــي في مختلــف المحافظات
العراقية.
أو�كدت وزارة الداخلية في إالقليم أ�ن مطار أ�ربيل
الدولــي اســتهدف بطائرة مســيرة تحمــل مادة (تي
إ�ن تــي) شــديدة االنفجــار ،حيــث اســتهدفت مقــر
قــوات التحالــف داخــل المطــار دون تســجيل أ�ي
خســائر بشرية ،مشيرة إ�لى أ�ن التحقيقات ما تزال
مستمرة لمعرفة مصدر وجهة إ�طالق المسيرة.
امتداد الستهداف البعثات أالجنبية
وهــذا الهجــوم هــو الثالث الــذي يتعرض لــه مطار
أ�ربيــل ،كان أالول فــي أ�كـتوبر/تشــرين أالول
الماضــي ،والثاني في فبراير/شــباط الماضي أو�دى
إ�لى مقتل متعاقد مدني أ�ميركي وخسائر مادية.
وتبنــت الهجوم الســابق مجموعة مســلحة غامضة
تعــرف ب أـ”�وليــاء الــدم” ورحبت المجموعــة ذاتها،
بشــكل غيــر مباشــر بهجــوم أالربعــاء  ١٤نيســان
 ٢٠٢١عبر قنوات على تطبيق “تليغرام”.
مــن جهتــه ،يــرى عضــو لجنــة أالمــن والدفــاع
البرلمانيــة هريــم كمــال خورشــيد أ�ن “الحكومــة
العراقيــة والمؤسســات أالمنيــة تعلــم الجهــات
المســتهدفة لمطــار أ�ربيــل ،ويعد الهجــوم امتدادا
الســتهداف البعثــات الدوليــة وقواعــد قــوات
التحالف الدولي” ،مشيرا إ�لى أ�ن “ذلك أ�ضر كـثيرا
بسمعة العراق أ�مام المجتمع الدولي”.
أو�ضــاف ،فــي تصريــح صحفــي ،أ�ن “الهجمــات
للقليــم
تنطلــق عــادة مــن المناطــق المحاذيــة إ
وخاصــة مــن الجهات التي تنتشــر فيهــا مجموعات
مســلحة علــى الحــدود بيــن إالقليــم والمحافظــات
أالخــرى” ،الفتـ ًـا إ�لــى أ�نــه “ال يمكن ألحــد أ�ن ينقل
طائــرات مســيرة أ�و صواريــخ مــا لــم يكــن على قدر
كبير من الحماية”.
هجوما منذ وصول بايدن إ�لى السلطة
20
ً
وبحسب تقارير أ�ميركية إف�ن  20هجوما ،بصواريخ
أ�و قنابــل ،اســتهدف قواعــد تضــم عســكريين
أ�ميركييــن ،أ�و مقــرات دبلوماســية أ�ميركيــة ،منــذ
وصــول الرئيــس أالميركــي ،جو بايــدن ،إ�لى البيت
أالبيــض أ�واخــر ينايــر ،فيما وقــع العشــرات غيرها

قبل ذلك على مدى أ�كـثر من عام ونصف العام.
بــدوره ،يــرى المحلــل السياســي الكــردي ،هافــال
مريــوان ،أ�ن “الهجــوم علــى أ�ربيــل ،مثــل خطــوة
كبيــرة نحو توســيع آ�فاق الصــراع وحلبات إ�يصال
الرســائل بين أالطــراف إالقليمية ،خاصة في ظل
ضعــف المنظومــة أالمنيــة العراقيــة ،وتضــارب
المواقــف السياســية بشـ أـ�ن الوجــود أالجنبــي،
وعــدم وضــوح المطلب الحكومي في هذا االتجاه،
وغيــاب التقدم على رغــم إ�جراء حوار مع الواليات
بش� ذلك”.
المتحدة أ
أو�ضــاف مريــوان إ�دخــال أ�ربيــل ضمــن ميــدان
ـلبا علــى الوضــع العراقــي
التنافــس ســينعكس سـ ً
بشــكل عــام ،وعلــى حكومــة الكاظمــي التدخــل
ـريعا لوقــف هــذا التطــور ،تالفيـ ًـا لضربــات
سـ ً
بالقليــم
أ�خــرى ،خاصــة أو�ن المنطقــة المحيطــة إ
ـارا لمجموعات مســلحة
تعانــي
تدهورا ً
امنيا وانتشـ ً
ً
مختلفة ،في أ�ربيل محافظة كركوك”.
وتملــك كل من الواليات المتحــدة و إ�يران حضورا
عســكريا فــي العــراق ،إ�ذ تقــود الواليــات المتحــدة
التحالــف الدولي الذي يســاعد العــراق في محاربة
تنظيــم داعــش منــذ  ،2014وتنشــر نحــو 2500
عســكري فــي البــاد ،فيمــا تدعــم إ�يــران فصائــل
مســلحة مــن قوات الحشــد الشــعبي المنضوية في
إ�طار مؤسسات الدولة العراقية.
وفــي وقــت مــا تــزال التحقيقــات جاريــة لمعرفــة
مالبســات الحــادث ،فـ إـ�ن العديــد مــن المراقبيــن
أ�كــدوا خطورتــه علــى مجمــل أالوضــاع أالمنية في
البــاد ،فيمــا أر�ى آ�خرون ،أ�ن الحادث ما يزال في
بدايتــه ،وبالتالي هناك الكـثير من الســيناريوهات

التــي يمكــن أ�ن تفســر الهجــوم ،خاصــة أو�ن أ�ربيل
لديهــا مشــكالت مــع حــزب العمــال الكردســتاني
( )PKKأو�يضــا هنــاك تهديــدات مــن بعــض
الفصائــل المســلحة ،وال يمكــن تحديــد الجهــة
المنفذة بصورة سريعة.
محاكاة للسيناريو اليمني
وشكل استخدام الطائرات المسيرة في استهداف
أ�ربيل محاكاة للســيناريو اليمني ،بما يعني تغييرا
فــي الطريقة التي تســتهدف بها القواعــد أالميركية
فــي العــراق بمــا يؤكــد اتجــاه العــراق لمزيــد مــن
التعقيــد فــي الوضــع أالمنــي ،فــي ظــل عــدم توفــر
إ�مكانيــة عراقية أ�منية في التصدي لها ،إ�ذ إ�ن دوال
كـثيــرة أ�كـثــر تقدمــا مــن العــراق أ�خفقــت فــي صـ ِّـد
مثل هذه الهجمات على مدى السنوات الماضية.
وكان مســتقبل القــوات أالميركــة فــي العــراق
قــد ُطــرح علــى الطاولــة ،قبــل اســبوعين ،خــال
الجولة الثالثة من الحوار االستراتيجي أالميركي ـ ـ
العراقــي ،لكــن لم ّ
يتم تحديد أ� ّي وجهة سـ ّـيتخذها
ّ
هــذا الوجــود ،وال تحديــد أ�ي مواعيــد لتنفيــذ
انسحابات جزئية أ�و كاملة.
وتطــرح طاولــة الحــوار بيــن الجانبيــن ،تســاؤالت
ملـ ّـف العراقــي إ�ن الواليــات المتحــدة ال تســتطيع
نظرا
التخلــي عن وجودها العســكري في العراقً ،
إ�لــى أ�هميــة موقع هذا البلد االســتراتيجي بالنســبة
ـتعدة لالنســحاب منه
إ�ليهــا ،وهــي بالتالــي غير مسـ ّ
مــن دون ضغــط .وتعتبــر المصــادر أ�ن الخــروج
العســكري مــن العــراق� ،ذا حصــلُ ،
سيشـ ّـكل
إ
ّ
ُ
للميركيين في غرب آ�سيا ،وقد يمهد
هزيمة كبيرة أ
لخروجهم من الشرق أالوسط كله.

لمؤسسة راند البحثية أالميركية
وخلصت دراســة ّ
عــن العــراق ،صادرة فــي عــام  ،2020إ�لى توصية
إالدارة أالميركيــة بالمفاضلة بين عدم االنســحاب
�و تنفيــذ انســحاب محــدود ،مــع �بقــاء ّ
مهمــة
إ
أ
استشارية دائمة.
الحل أالمثل
ّ
ومــن بيــن أ�هــم أالســباب التــي اســتندت إ�ليهــا
الدراســة� ،ن االنســحاب الكامل ُ
سي ّ
عرض للخطر
أ
مــا أ�ســماه “جهــود احتــواء إ�يــران” فــي العــراق
ـيؤدي إ�لــى نشــوء
والشــرق أالوســط أالوســع ،وسـ ّ
تهديــد للنفــوذ والمصالــح االقتصاديــة أالميركيــة
فــي العالــم ،وســيفتح أالبــواب أ�مام دخول روســيا
والصيــن ،ويحـ ّـد من قــدرة الواليــات المتحدة على
الت�ثير في أالحداث السورية.
أ
مــن جهته ،يرى الخبير في الشـ أـ�ن أالمني ،العميد
المتقاعــد ،حميــد العبيــدي ،أ�ن “الطريــق أالمثــل
لحــل تلــك المعضلــة التــي يمــر بهــا العــراق ،هــو
فتــح حــوار مــع كافــة أالطــراف ،علــى أ�ن يشــمل
حتــى تلــك الجهــات التــي تحمــل الســاح ،لبحث
جهود اســتتباب الســلم أالهلى والمجتمعي ،وعدم
التهــاون فــي ذلــك ،إ�ذ أ�ن التصعيــد أالخيــر ينــذر
بالمخاطر”.
أو�ضــاف العبيدي :أ�ن “العراق حقق خالل الفترة
ملموسا في مسار انسحاب القوات
تقدما
ً
الماضيةً ،
أالجنبيــة ،وهــذا ســيخفف االحتقان فــي الداخل،
ويعطــي الحكومــة فرصــة للتفكير بشــكل أ�فضل،
كمــا أ�ن ســيعزز مــن ثقــة القــوات أالمنية بنفســها،
ويبعدها عن االعتماد الكلي على آالخرين”.

6

عربي ودولي

الخميس

العدد  17 /1580رمضان المبارك  1442هـ  29 /نيسان 2021م

عام المشانق بمصر ..اإلعدامات
قفزت  300بالمئة

دار السالم /متابعة
بعــد نحــو أ�ســبوع من تقريــر حقوقي يضــع مصر في
قائمة الدول أالكـثر تنفيذا لحكم إالعدام في العالم،
قامــت مصلحــة الســجون التابعــة لــوزارة الداخلية
بتنفيــذ أ�حــكام إالعدام بحق  9ممن صدرت ضدهم
بالعدام شنقا في قضية اقتحام مركز شرطة
أ�حكام إ
كرداسة ،وفق صحف محلية ومواقع حقوقية.
أو� ّكــدت مصــادر لصحيفــة "الوطــن" (محليــة مقربة
مــن المخابــرات) ،أ� َّن الحكــم تـ ّـم تنفيــذه فــي ســاعة
مبكرة من صباح إالثنين ،بســجن وادي النطرون،
حيــث أ�خطــرت النيابــة العامــة أ�ســر المتهميــن
باستالم جثامين ذويهم من المشرحة.
ولــم يصــدر مــن وزارة الداخليــة المصريــة أ�ي بيــان
يؤكد أ�و ينفي الخبر.
وكانــت محكمــة جنايــات القاهــرة قضــت ســابقا
بالعدام شنقا على  20متهما في قضية "كرداسة"،
إ
التــي قالــت ســلطات االنقــاب إ�ن المتهميــن فيهــا
تســببوا بقتل  14شــرطيا في أالحداث التي أ�عقبت
انقالب تموز /يوليو.2013
واعتبــرت منظمــة العفــو الدولية أ�ن أالنبــاء الواردة
إب�عــدام  9أ�شــخاص متهمين في قضيــة الهجوم على
مركــز شــرطة كرداســة ،مــن بينهــم شــيخ ثمانينــي،
دليل مخيف على تجاهل السلطات المصرية للحق

في الحياة ،واللتزاماتها بموجب القانون الدولي.
أو�ضافــت المنظمــة ،فــي بيــان عبــر موقعهــا
إاللكـترونــي ،أ�نــه عبــر تنفيــذ إالعدامات خالل شــهر
رمضــان ،فقد أ�ظهــرت الســلطات المصرية تصميما
على االســتمرار في اســتخدام عقوبة إالعدام بشــكل
متصاعــد ،داعيــة فــي الوقــت ذاتــه إ�لــى وضــع حــد
فوري للزيادة المروعة في استخدامها.
لكــن هــذا العــدد يرتفــع إ�لــى  17وفــق منظمــات
حقوقية خارج مصر ،مثل" :نحن نسجل" الدولية،
و"حقهــم" ،مؤكــدة أ�نه تم إ�عــدام  17متهما في تلك
القر�ن
القضيــة ،مــن بينهم الشــيخ المســن ومقــرئ آ
المعــروف عبــد الرحيم جبريــل ،الذي تجــاوز الـ80
من عمره.
..الكـثر في إالعدامات
مصر أ
وكانــت منظمــة العفــو الدوليــة قد كشــفت أ�ن مصر
مــن بيــن أ�كبــر خمــس دول منفــذة ألحــكام إالعدام
فــي العالــم فــي عــام  ،2020حيث تصــدرت إ�يران،
ومصــر ،والعــراق ،والســعودية القائمة ،بنســبة 88
في المئة من بين  483حالة إ�عدام في جميع أ�نحاء
العالم.
المفارقــة أ�نــه رغــم انخفــاض تنفيــذ أ�حــكام إالعدام
المســجلة فــي الشــرق أالوســط وشــمال أ�فريقيا من
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تراجعهــا بشــكل حــاد فــي الســعودية ،إ�ال أ�نهــا
ارتفعــت فــي مصــر  3أ�مثالهــا ،التي تصــدرت بـ107
حاالت إ�عدام ،تليها العراق بـ ،45والســعودية بـ27
بالعدام.
تنفيذ حكم إ
أو�شــار التقريــر إ�لــى أ�ن مــن بيــن  107أ�عدمــوا فــي
مصر ،أ�دين من بينهم  23شخصا في قضايا تتعلق
بقضايــا سياســية ،بعــد محاكمــات وصفتهــا منظمــة
العفو الدولية أب�نها بالغة الظلم ،وشابتها اعترافات
قسرية وانتهاكات أ�خرى.
أ"�دوات إ�عدام أ�خرى"
وفــي ســياق تعليقــه ،قــال مديــر مركــز الشــهاب
لحقــوق إالنســان (خارج مصــر) ،خلــف بيومي ،إ�ن
أ"�حــكام إالعــدام جــاءت فــي فتــرة مــن االنتقــادات
الدوليــة لملــف حقوق إالنســان في مصــر ،وخالفت
التوقعات".
أو�وضــح" :توقعنــا جميعــا أ�ن يحــدث تحســن فــي
ـد�
(الســود) ،أو�ن تبـ أ
التعامــل مــع ذلــك الملــف أ
جرائمــه فــي االختفــاء ،ولكــن مــا حــدث هــو عكــس
ذلك تماما ،حيث تضاعفت حاالت إالعدام بشــكل
مخيــف" ،مضيفــا أ�نــه يتوقــع أ�ن "يتراجــع النظــام
العســكري عــن قتل معارضيــه؛ ألنه يتبنى سياســة
صفرية المعركة".
وبش�ن رسالة النظام من التصعيد في تنفيذ أ�حكام
أ

إالعــدام ،أ�كــد بيومــي أ�ن "هــذا يؤشــر بقــوة علــى أ�ن
النظــام يتخــذ مــن القتــل وســيلة أ�ساســية ،ومنهجا
فــي التعامــل مــع معارضيــه ،ســواء كان بالتصفيــة
الجســدية أ�و إالهمــال الطبــي أ�و إالعــدام ،وكلهــا
أ�دوات قتل".
"رسالة نظام السيسي"
الناشــط السياســي والحقوقــي هيثم أ�بــو خليل ،أ�كد
"ت�كد
بــدوره إ�عــدام  9أ�شــخاص في القضية ،وقــال :أ
لدينــا إ�عــدام  9أ�شــخاص ،مــن بينهــم  8معروفــون
لدينا ،وهي أ�ول إ�عدامات في شهر رمضان" ،مشيرا
إ�لى أ�ن رسالة السيسي من مضاعفة حاالت إالعدام
"هو تعزيز مفهوم دولة الخوف والرعب".
أو�ضــاف" :هــذا يفســر اســتعانته بوزيــر الداخليــة
الســابق اللــواء مجــدي عبدالغفــار ،الــذي أ�نتــج
سياســة إ�جراميــة تتمثــل فــي التصفيــات الجســدية
للمعارضيــن ،بعــد إ�خفائهــم قســريا ،والقتل خارج
القانــون ،أو�خذ على عاتقه إ�خضاع جماعة إالخوان
من خالل سفك المزيد من الدماء".
طم�نــة إلســرائيل أو�مريــكا،
أو�ضــاف" :وهــي رســالة أ
أب�نه ال إ�ســاميين بعد اليــوم في مصر ،تحت مزاعم
الحرب على إالرهاب ،والقضاء على أ�ي شــيء يمثل
تهديــدا لمصالحهــم أ�و حكمــه ،وقتــل فكــرة إ�حيــاء
ثورات الربيع العربي مجددا في نفوس العرب".
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من مجالس ابن الجوزي
د .عبدالباسط بدر
جزءا من حياة
الرحلة
منذ القديم كانت
ً
إالنســان فــي مراحل مختلفة مــن عمره،
صغيرا مع أ�سرته ،وقد يرحل
فقد يرحل
ً
فتيـ ًـا وحــده في طلب العلــم ،وقد يرحل
ـيخا
ـابا وكهـ ًـا ،وربمــا شـ ً
بعــد ذلــك شـ ً
ألسباب كـثيرة بعضها طلب العلم الذي
يســتعذبه ويواصــل بقية عمــره فيه ،كما
فعــل كـثير من علماء المســلمين ،الذين
لــم يهجروا ركائبهم حتــى أ�قرتهم الرحلة
أالخيــرة فــي مثواهــم أالخيــر ،وماتوا في
غيــر البــاد التــي نشــؤوا فيهــا ،وبعضهــا
يرحــل للتجــارة ،وبعضهــم يرحــل ألداء
ـرارا،
فريضــة الحــج ،ويكــرر الرحلــة مـ ً
وتشــده نشــوة العبــادة فــي الحرميــن،
فيجاور فيها ما شاء هللا له ذلك ،ويتمنى
أ�ن يــوارى جســده في ثــرى أ�حدهما ،وقد
يقيض هللا له ذلك.
وعندمــا يحــل الرحالــة فــي بلــد يــراه
ألول مــرة تســتلفت نظــره أ�مــور مختلفة
باختالف هدفه من الرحلة ،واهتماماته،
فالتاجــر يقصــد أ�ول مــا يقصــد فيهــا
أالســواق ،وبضائعهــا وتجارهــا .والعالــم
يتحــرى علماءهــا ومدارســها وحلقــات
العلــم فــي مســاجدها .وطالــب المــال أ�و
الجــاه يسـ أـ�ل عــن مدبــر أ�مورهــا وذوي
الش�ن واليســار من وجوهها ،وهكذا كل
أ
يبحث عن لياله ،كما يقول المثل.
وعندمــا يعــود الرحالــة مــن أ�ســفاره ،أ�و
يستقر به المقام حيث ي ُ
طيب له المقام؛
َ
ـورا متميــزة مــن رحلتــه،
يســترجع صـ ً
أو�حداثـ ًـا حفــرت فــي ذاكرتــه أ�خاديــد ال
تطمــر بســهولة ،فيقصهــا علــى مــن حوله
من أ�هله أ�و أ�صدقائه أ�و معارفه الجدد.
والحــداث غريبــة أ�و
و إ�ذا كانــت الصــور أ
مدهشــة أ�و تحمــل الجديــد لمن يســمعها
صــارت مــادة للروايــة ،وحديثـ ًـا مــن
أ�حاديــث المجالــس تنتقــل هنــا وهناك،
واحدا من
ويتردد ذكر صاحبها ،ويصبح ً
مصــادر المعرفــة الجديــدة فــي المجتمع
الــذي يتناقــل الروايــات ،وتصبــح روايــة
ـزءا مــن القصــص الممتــع،
الرحلــة جـ ً
والدب الذي يجتذب الخاصة والعامة.
أ
وعندمــا يكون صاحــب الرحلة ذا قريحة
أ�دبيــة ســيالة تحملــه قريحتــه علــى أ�ن
يصــوغ معــه أ�حــداث رحلتــه فــي ســرد
عــذب ،يصــور ببراعة تفصيــات ما مر به
فــي رحلتــه ،ومــا أر�تــه عينــاه مــن معالــم
تســتلفت النظــر ،ومــا ســمعته أ�ذنــاه من
حكايــات حكاهــا لــه مــن لقيــه مــن أ�هــل
البلــد الــذي زاره ،كمــا يســرد فــي بيــان
حداثا
عــذب لقاءاتــه مــع الذيــن صنعــوا أ� ً
آر�هــا ،أ�و وجــد عندهــم علمـ ًـا متميـ ًـزا أ�و
حديثـ ًـا أ� ّثــر فيــه ،فيفتــح لنــا فــي ســرده

نافذة على مشاهد من الحياة التي عاشها
والحــداث التــي جــرت فــي
فــي رحلتــه ،أ
والشــخاص
المواقــع التــي وقــف بهــا ،أ
الذيــن وجــد فيهــم تميـ ًـزا ،ونعيــش عبــر
هذه النافذة متعة بال مشــقة ،ونكـتســب
معارف جديدة لم نتكلف لها سوى وقت
القــراءة ،ونجد في نفوســنا أالثر الجميل
الذي ينقله أالدب إ�لى مستمعيه.
وبين يدي نموذج لهذا اللون من أالدب،
الــذي يصــح أ�ن نســميه أالدب المعرفي،
ألنه أ�دب بصياغته الجميلة ،ومعرفي بما
ينقله لنا من معلومات وخبرات واقعية.
هــذا النمــوذج فقــرات قليلــة أ�جتــزئ بها
فــي دقائــق هــذه الحلقــة مــن رحلــة ابــن
جبيــر ،التــي جمعــت جوانــب معرفيــة
عــدة ،في المعالــم والبلــدان ،وفي العلم
والعلماء ،وفــي المدارس والتعليم ،وفي
والســواق ،وغيــر ذلــك مــن
االقتصــاد أ
جوانــب المعرفــة التــي كان يحرص على
وال أب�ول.
تدوينها أ� ً
والفقرات التي لفتت انتباهي تميزت عن
عالــم جليل لقيه ابن جبير في بغداد هو
جمــال الديــن بن علي الجوزي المشــهور
بابــن الجــوزي ،الــذي كان يعقد مجالس
وعــظ يحضرهــا آالالف مــن النــاس،
فيخطــب فيهــم خطبــة تهــز نفوســهم
بمعانيهــا العميقــة ،وتســتثير مشــاعرهم
بعاطفيتهــا الشــديدة ،وتعرفهــم إ�لــى
والنابــة إ�لــى هللا
التطهــر مــن ذنوبهــم ،إ
بدموع غزيرة ،وقلوب صادقة.
ونتــرك البــن جبيــر الحديــث لنعيــش
بتصوراتنــا مــا شــهده ،ووصفــه ببيــان
يكشــف عن شــدة أت�ثره هو نفســه بما آر�ه
وسمعه؛ يقول:
(ثــم شــاهدنا صبيحــة يــوم الســبت
مجلس الشــيخ الفقيه ،جمــال الدين أ�بي
الفضائــل بــن علــي الجــوزي ...فشــاهدنا

مجلــس رجــل ليــس مــن عمــرو وال زيــد،
وفــي جوف الفرا كل الصيد ،آ�ية الزمان،
وقــرة عيــن إاليمــان ،رئيــس الحنبليــة،
والمخصــوص في العلوم بالرتب العلية،
إ�مــام الجماعــة ،وفــارس حلبــة هــذه
الصناعة ،والمشــهود له بالســبق الكريم
فــي البالغــة والبراعــة ،ومالــك أ�زمــة
الــكالم فــي النظــم والنثــر ،والغائص في
بحــر فكــره علــى نفائس الــدر ،أف�ما نظمه
فرضــي الطباع ،مهيــاري االنطباع ،أو�ما
نثــره فيصــدع بســحر البيــان ،ويعطــل
ّ
بقس وسحبان).
المثل ٍ
بعــد هــذه المقدمــة يصــف ابــن جبيــر
القر�نية
الوعــظ الذي حضــره ،والمقدمة آ
التي تعد النفوس لتقبله ،والربط البياني
بيــن آاليــات التــي يقرؤهــا القــراء في بدء
جلســة الوعــظ ،والخطبــة الوعظية التي
يلقيها ابن الجوزي ،وتدور معانيها حول
معاني آاليات المتلوة بنسق بليغ يقول:
بالقر�ن،
(يصعــد المنبــر ويبتــدئ القــراء آ
ّ
ـارائ،
وعددهــم نيــف علــى العشــرين قـ ً
فيقتــرع االثنــان منهــم أ�و الثالثــة آ�يــة
مــن القــراءة يتلونها على نســق بتطريب
وتشــويق ،إف�ذا فرغوا تلــت طائفة أ�خرى
علــى عددهــم آ�يــة ثانيــة ،وال يزالــون
يتناوبون آ�يات من سور مختلفات إ�لى أ�ن
يتكاملوا قراءة ،وقد أ�توا آب�يات مشتبهات
عددا ،أ�و
ال يــكاد المتقد الخاطر يحصلها ً
نسقا ،إف�ذا فرغوا أ�خذ هذا إالمام
يسميها ً
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ـ
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ـ
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ـ
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الغريــب ال أ
ً
ـدرا ،أو�فــرغ فــي أ�صــداف أالســماع
مبتـ ً
دررا ،وانتظم أ�وائــل آاليات
ـه
ـ
ظ
لفا
مــن أ�
ً
فقرا ،أو�تى
المقــروءات في أ�ثناء خطبتــه ً
مقدما وال
بهــا علــى نســق القــراءة لهــا ،ال ً
مؤخـ ًـرا ،ثــم أ�كمــل الخطبــة علــى قافيــة
آ�خــر آ�يــة منهــا ،فلــو أ�ن أ�بــدع مــن فــي
مجلســه تكلــف تســمية مــا قـ أـر� القــراء

مــــــــرافئ

آ�يــة آ�يــة علــى الترتيــب لعجــز عــن ذلــك،
فكيــف ينتظمها مرتجـ ًـا ،ويورد الخطبة
الغــراء بهــا عجـ ًـا ...،ثم إ�نه بعــد أ�ن فرغ
مــن خطبتــه برقائق مــن الوعــظ ،آو�يات
بينــات مــن الذكــر طــارت لهــا القلــوب
ـتياقا ،وذابــت بهــا أالنفــس احتراقـ ًـا،
اشـ ً
إ�لــى أ�ن عــا الضجيــج ،وتــردد بشــهقاته
النشــيج ،أو�علــن التائبــون بالصيــاح،
وتســاقطوا عليــه تســاقط الفــراش علــى
المصبــاح ،ومنهــم مــن يغشــى عليــه،
ـوال
فيرفــع فــي أالذرع إ�ليــه ،فشــاهدنا هـ ً
يمـ أـ� النفــوس إ�نابة وندامــة ،ويذكر هول
يــوم القيامــة ،فلــو لــم ْ
تركب ثبــج البحر،
وتعتســف مفــازات القفــر إ�ال لمشــاهدة
مجلــس من مجالــس هذا الرجــل لكانت
الصفقـ َـة الرابحــة ،والوجهـ َـة المفلحــة
الناجحــة ،...وفــي أ�ثنــاء مجلســه ذلــك
يبتدرون المسائل ،..وتطير إ�ليه الرقاع،
فيجاوب أ�سرع من طرفة عين.)..
وبعــد :فــا شــك أ�ن مجلــس الوعــظ
الــذي حضــره ابن جبيــر للعالــم الجليل
والواعــظ الفذ ابن الجوزي قد بلغ أت�ثيره
ـدا ،فــكان وصفــه
فــي نفســه مــدى بعيـ ً
قطعــة مــن النثــر الفنــي الجميــل ،حــق
ـيائ
ليــود القــارئ لــو أ�ن ابن جبير نقل شـ ً
من عبارات ابن الجوزي ،ليكون تصوره
الت�ثير العجيب
عمقا وشفافية لهذا أ
أ�كـثر ً
في نفوس الحاضرين ،تخشع به قلوبهم،
وترتفع أ�صواتهــم بعبارات الندم والتوبة
يشــوبها غير قليل من النحيب ..فنتصور
مــا وصفــه ابن جبيــر بدقة أ�كبــر ،ونلمس
أ�ثــر البيــان الصــادر عــن وجــدان مؤمن،
وقريحــة متمكنــة فــي النفــوس ،ونــدرك
مــا يمكن أ�ن يبلغه هذا أالدب إالســامي
الوعظــي فــي المتلقيــن إ�ذا رزق الواعــظ
براعــة البيــان ،وصــدق الجنــان ،وقبــل
ذلك كله توفيق هللا سبحانه وتعالى.
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سؤال وجواب ()74

الســؤال ( :)92مــا الفــرق بيــن اســتخدام
(الفاســقين) و (الكافريــن) في آاليتين 26
و 68من سورة المائدة؟
ـال َف إ� َّن َها
قــال تعالى
في س ْــورة المائــدة(َ :ق ُـ َ
ْ
ْ
َّ
ـون ِفــي
ُم َ ْحر َمـ ٌـة َع َلي ِهــم أ َ�ر َب ِعيـ َـن َسـ َـن ًْة َي ِتيهـ َ
ْ َأالر ِض َفــا َتـ أـ�س َع َلــى ْال َقــو ِم ْال َف ِاسـ ِـق َين
ـورة ُ(ق ْل
( ))26وقــال تعالــى في نفس السـ ً
ـاب َل ْسـ ُـت ْم َع َلــى َشـ ْـي ٍء َح َّتــى
َيــا أ� ْهـ َـل ْال ِكـ َتـ ِ
ُ
ـوا التـ ْـو َراة َوالنجيــل َوما �نــزل �ل ْيكمْ
ُت ِق ْيمـ ّ َّ َ ْ ِإ َّ ْ ِ َ َ ُ أ ْ ِ َ إ َ ُ
ِمــن َر ِب ُكـ ْـم َو َل َي ِزيـ َـدن َكـ ِثيـ ًـرا ِم ْنهـ ْـم َمــا أ� ْنـ ِـز َل
إ� َل ْيـ َـك ِم ْن َر ِّب َك ُط ْغ َي ًانا َو ُكـ ْف ًرا َف َل َت أ� َس َع َلى
ْال َقـ ْـو ِم ْال َك ِاف ِريـ َـن ( ))68الفــرق ظاهــر ألن
آالية أالولى في الكالم مع موسى بخصوص
قومــه الذيــن امتنعــوا عــن القتــال فقــال
وســى إ� َّنــا َل ْن َن ْد ُخ َل َهــا أ� َب ًدا
تعالــى َ(ق ُالــوا َيا ُم َ
ُّ
َ
ْ
َما َد ُاموا ِف َيها َف ْاذ َهب أ� ْن َت و َرب َك َف َقا ِت َل إ� َّنا
ون ( ))24وقوم موســى ليســوا
َه ُاه َنــا َق ِاع ُد َ
ـارا و إ�نمــا كانــوا مؤمنيــن بــه وهللا تعالى
ك ّـفـ ً
ّ
نزل عليهم المن والســلوى ،فبنو إ�سرائيل
ـفارا وال يمكن أ�ن يقال عنهم
إ�ذن ليســوا ك ً
كافرون.
أ�مــا فــي آاليــة الثانيــة فالخطاب للرســول -
صلــى هللا عليــه وســلم  -فــي خطابــه ألهــل
ـاب َل ْسـ ُـت ْم َع َلى
الكـتــاب ُ(قـ ْـل َيــا أ� ْهـ َـل ْ ْال ِكـ َتـ َ ِ
َ
َشـ ْـي ٍء َح َّتــى ُت ِق ُيمــوا َّالتــو َر َاة و ْ ِإال ْن ِجيـ َـل و َمــا
أ� ْن ِز َل إ� َل ْي ُك ْم ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َل َي ِز َيد َّن َكـ ِث ًيرا ِم ْن ُه ْم
َمــا أ� ْنـ ِـز َل إ� َل ْي َك ِمـ ْـن َر ِّب َك ُط ْغ َي ًانــا َو ُكـ ْف ًرا َف َل
َتـ أـ� َس َع َلــى ْال َقـ ْـو ِم ْال َك ِاف ِريـ َـن ( ))68فهــؤالء
كـفــرة كمــا جاء فــي قولــه تعالــى َ(و َل َي ِز َيد َّن
َكـ ِثيـ ًـرا ِم ْن ُه ْم َما أ� ْن ِز َل إ� َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َك ُط ْغ َي ًانا
َو ُكـ ْفـ ًـرا) ولهذا جــاءت كلمة (الكافرين) في
نهاية آالية.
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جهود إلغناء المنتوج المحلي
َّ
الزراعية
من المحاصيل
دار السالم /بغداد /متابعة
مــا زال الشــيخ المســن ابــو جبــار معتــزا بانتمائــه القــروي ،وطبيعــة
المعيشــة البســيطة بالرغم من تطور اســاليب العيش والتشــبه بحياة
للحداث خــارج قريته التي
المــدن ،فقــد اكــد أ�نه من اشــد المتابعيــن أ
يســكنها ،ومهتــم بمــا يــدور فــي ســاحة السياســة واالقتصــاد والحيــاة
االجتماعيــة ،وهــو ديــدن اهــل القــرى منــذ صغرهــم  ،اال ان حياتهــم
مليائ بالجهد،
يوميا ً
روتينا ً
ينظمها االنتماء للعشــيرة ،وتكاد أ�ن تكون ً
اذ يبدؤون بيوم العمل منذ الصباح الباكر او ســاعات الفجر ،لالعتناء
بحاصلهــم الزراعــي او تربية الحيوانات ،فضال عن التردد على الســوق
عصرا.
ومن ثم الركود في ساعات القيلولة ويعاودون الكرة ً
وقال ابو جبار "ان تطور الحياة بربط الريف بالمدينة بعد اســتحداث
الطــرق وانســيابيتها ادى الــى ذهابهــم الــى أ�ســواق المدينــة كـثيــرا من
اجل كســب المال عن طريق تســويق محاصيلهم ومنتوجاتهم ،فضال
عن تغيير بناء المســاكن وتقليد المدينة ،وكســاد الزراعة في ســنوات
ســابقة وظهــور الجماعــات إالرهابية ،اديــا الى لجوء البعــض منهم الى
البحث عن اعمال اخرى" ،ونوه بان "الزراعة في محافظة كركوك هي
زراعة الخضراوات ،وال توجد زراعة البســتنة او تكون قليلة ،وللفالح
نوعان :الفالح الديمي والفالح المربي".
الزراعة مهنتهم
مستشار المحافظ عماد ادهام أ�كد لـ"الصباح"" ،ان في كركوك اربعة
اقضيــة و 16وحــدة إ�دارية ،مراكزها مدن والمناطــق التابعة لها ريفية
زراعية وتشــكل المناطق الزراعية  70بالمئة من مســاحة المحافظة،
وان سكان الوحدات المذكورة اغلبهم يمتهنون الزراعة وحرفا تتعلق
بها ،إ�ضافة الى تربية الحيوانات والرعي".

مضيفــا " إ�ن الزراعــة فــي المحافظــة ال تســير على وتيرة واحدة بســبب
قلــة االهتمــام مــن الجهــات المســؤولة ،كاالهتمــام بنوعيــة البــذور
والســمدة وتســويق المنتــوج ،وان اكـثــر فالحــي المحافظــة لديهــم
أ
مشــكلة فــي تســويق المحاصيــل الزراعيــة ،وحاليــا هنــاك جهــود مــن
الجهات المختصة النهاء بعض من المعاناة خاصة في خضم خطوات
التشــجيع علــى المنتــوج المحلــي ،وكذلك غيــاب القروض التي تســهم
بالليــات الزراعيــة ،فضــا عــن عــدم
فــي اســتصالح االراضــي والدعــم آ
وجود مشاريع استثمارية زراعية تسهم بالتشجيع على زيادة المنتوج
الزراعــي والحيوانــي وتشــغيل االيــدي العاملــة ،اضافــة الــى مطالبــة
الفالحيــن بكـتب رســمية ألت�جيل اســتيفاء القــروض القديمة منهم في
المناطق المحررة ،النهم عاجزون عن التسديد".
التخلص من االرهاب
وبين "ان  49بالمئة من مساحة محافظة كركوك كانت تحت سيطرة
عصابات داعش االرهابية ،واغلبها مناطق ريفية وزراعية ،اذ استغلت
عصابــات داعــش البيئــة التــي يعيــش فيهــا النــاس بســبب محدوديــة
الدخــل ،وعــدم انتعــاش الزراعة لتفــرض فكرها المتطرف والمتشــدد
عليهم ،وعانى االهالي من سطوة الجماعات المسلحة ما جعل اغلبهم
ينزحون الى المناطق آالمنة ،اال انه وبعد تحرير تلك المناطق وانتشار
القــوات االمنيــة فيهــا ألت�مينهــا لهم واجــراء عمليات تدقيــق وفرز امني
من قبل لجنة مشكلة من ممثلي اجهزة امنية عدة ،تمت اعادة االسر
النازحــة واالهتمــام بمناطقهم وتحقيق االســتقرار واجراء التســهيالت
في الطرق لمزاولة مهنهم في الزراعة وتسويق المحاصيل ،فقد اجمع
اغلب وجهائهم بعد عقد العديد من المؤتمرات العشائرية على اعالن
الــوالء للقــوات االمنيــة العراقيــة والتعــاون معهــا بتقديــم االرهابييــن

للقضــاء واالبــاغ عنهــم و إ�عــان البراءة ممــن انتموا لداعــش ،واتبعوا
أ�ســلوب التالحم والتكاتف في ما بينهم ومع الدولة ايضا للحفاظ على
مناطقهم من عودة داعش أو�عادوا نشــاطهم بتحســين انتاج الحاصل
الزراعي لدعم محافظتهم والمحافظات أالخرى".
خدمات في الريف
معــاون محافــظ كركــوك علــي حمــادي اكــد لـ"الصبــاح" ،أ"�ن كركــوك
وبعــد طــرد عصابــات داعــش االرهابيــة مــن المناطــق التــي تشــكل
المساحة االكبر من ريفها  ،اضافة الى مناطق اخرى في شرق وشمال
المدينــة ،قــد اولت اهتمامــا بالخدمــات المقدمة للمناطــق الريفية من
خالل انشــاء شــبكة طرق من مبلغ موازناتها الســابقة وصندوق اعمار
المناطــق المحــررة ،منهــا رئيســة الــى مداخــل االقضيــة والنواحــي،
واخــرى فرعيــة بحملــة تعبيــد توصــل الــى القــرى ،فضــا عــن ايصــال
وت�هيل شــبكات الكهربــاء والمحطات
مشــاريع المــاء للقــرى البعيــدة أ
وت�هيل
المغذيــة ،واالهتمــام بالخدمات الصحية بانشــاء مراكز صحية أ
اخــرى ،ومشــاريع قيــد العمــل بانشــاء مستشــفيات ذات 100ســرير
ومستشــفى الحويجــة ،واالهتمــام بالتعليــم بانشــاء مــدارس وثانويــات
وت�هيــل االخــرى في كل مقاطعة او قريــة ،اضافة الى االهتمام بقطاع
أ
الخدمــات البلديــة ،وقطاعــات اخــرى مــن اجــل تحقيــق التطــور ،اذ
تعرضت المناطق المذكورة لدمار شامل وتحتاج الى حزمة اخرى من
المشاريع ،إلعادة الخدمات اليها بالكامل ،السيما القرى المهدمة".
مضيفــا ان "هنــاك مناطــق ريفيــة اخرى فــي اقضية ونواح تقع شــمال
المحافظــة والتــي تــم أ�يضــا االهتمــام بحاجتهــا للمشــاريع الخدمية من
موازنات المحافظة السابقة".
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وطن الفـــــقراء!

جاسم الشمري
ال ُيعـ ّـد الفقــر مــن العيــوب التــي ُتالحــق
ّ
الطبيعية
إالنســان ،ويفترض في الظــروف
أ�ن يسعى إالنسان لتطوير مستويات حياته
ضمــن الظــروف المتاحــة ،دون الذهــاب
ّ
القانونية وغير
إ�لــى الطــرق الملتويــة وغيــر
ّ
الشرعية للحصول على أالموال.
والفقــر ظاهــرة موجــودة فــي الحضــارات
النسـ ّ
ـانية منذ القدم ،وتزداد نسبته حينما
إ
تكــون هنالــك منظومــات حاكمــة فاســدة
تحــاول الســيطرة علــى المواطنيــن عبــر
رغيف الخبز ّ
وحبة الدواء ،واســتمرار حالة
االحتياج للدولة.
ّ
المتحدة الفقر أب� ّنــه االفتقار
وتعــرف أالمــم ّ
إ�لــى الدخــل ،أ�و المــوارد ،أ�و ضمــان مصــدر
رزق مستدام.
ومعلــوم أ�ن االحتالل ،أ�و إالدارات الســيئة
للنســان،
تفــرز عشــرات الظواهــر المهلكة إ
وفــي مقدمتهــا تكبيــل ّ
الحر ّيــات وتفقيــر
ّ
النــاس ،ومــن هنــا بــرزت ظاهــرة الفقــر في
ّ
مخلفــات
الحالــة العراقيــة كواحــدة مــن ّ
ّ
الوطني!
االحتالل وضياع التخطيط
ويــوم االثنيــن الماضي ( 20نيســان /أ�بريل

ّ
العراقيــة
 )2021أ�علنــت وزارة التخطيــط
مؤشــرات الفقــر فــي البــاد إ�لــى مــا
ارتفــاع ّ
بين  26و 27في المئة ،بعد قرار رفع سعر
ـارا ،وهــذا
صــرف الــدوالر إ�لــى  1450دينـ ً
إالعــان الحكومـ ّـي أي�تي مع إ�قــرار البرلمان
لموازنــة ضخمــة للعــام ( 2021نحــو 69
مليار دوالر).
وكشــف المتحـ ّـدث باســم وزارة التخطيــط
عبــد الزهــرة الهنــداوي قبــل ثالثــة أ� ّيــام
ّ
"خطــة
أ�ن الــوزارة انتهــت مــن إ�عــداد ّ
إالصــاح والتعافــي" ،وعمرهــا ســنتان
( ،)2023 -2021وتعمــل علــى ثالثــة
مســارات :االقتصـ ّ
ّ
ويتضمــن تحســين
ـادي،
مســتوى االقتصــاد ودعم القطــاع ّ
الخاص،
ّ
ويتضمــن دعــم مســتوى
واالجتماعـ ّـي،
الصحــة والتعليــم وعــودة
الخدمــات فــي ّ
ّ
النازحيــن ،أ� ّمــا المســار الثالــث فيتضمــن
ّ
التنمويــة الموجــودة في
معالجــة الفجــوات
المحافظات!
أو�عتقــد أ� ّن الغرابــة ليســت فقــط فــي
النســب الرسـ ّ
ـمية المعلنــة ،أ�و المعالجــات
"السـ ّ
ـحرية" المرتقبــة ،بــل فــي أت�كيــدات
ّ
بعــض الخبراء االقتصاديين الذين كشــفوا

بـ أـ� ّن نســبة الفقــر تجــاوزت حاجز ال ــ 40في
المئــة ،أو� ّن النســب التــي ُتعلنهــا وزارة
التخطيط غير دقيقة ،أل ّنها ال تمتلك قاعدة
بيانات كافية حول هذه الظاهرة الخطيرة!
وقــد ســبق لوزيــر التخطيــط خالــد النجــم
أت�كيــده قبــل عـ ّـدة أ�ســابيع أ� ّن الــوزارة ال
الموظفيــن في الدولــة! فكيف
تعــرف عــدد ّ
يمكــن للــوزارة معرفــة أ�عداد الفقــراء وهم
الموظفين ،والذين
الذين ال يعرفون أ�عداد ّ
ّ
سجلت الدولة؟
يفترض أ� ّنهم مقيدون في ّ
تمثلــت بتقريــر صــدر
والمفاجـ أـ�ة الكبــرى ّ
المتحــدة أالربعــاء الماضــي،
عــن أالمــم ّ
ّرجــح ارتفــاع نســبة الفقــر في العــراق بين
ســبعة و 14فــي المئــة ،أو� ّن قــرار خفــض
ّ
ـيؤدي على المدى
قيمــة العملــة المحلية سـ ّ
القصيــر إ�لــى زيــادة أ�عداد الفقــراء بين 2.7
مليون و 5.5مليون ّ
عراقي!
الدقة في نسب وزارة التخطيط؟
أف�ين ّ
ويمكننا ذكر أ�هم أ�سباب الفقر في العراق:
ّ
الوطنيــة إلعــادة تشــغيل
 غيــاب الخطــطمــات المعامــل الكبيــرة التابعــة للدولــة،
فضـ ًـا عــن توقــف أ�كـثــر مــن  50أ�لــف
مشــروع فــي القطــاع الخـ ّ
ـاص عــن العمــل

تتعلق بارتفاع الدوالر ،وتشــجيع
لظــروف ّ
االســتيراد وعــدم تقنينــه وفقـ ًـا الحتياجــات
المحل ّية.
السوق ّ
 فقدان البيئة آالمنة والحاضنة لالستثمارّ
وتحكــم القــوى
والجنبـ ّـي،
الوطنــي أ
ّ
ّ
التخريبية في كـثير من المدن.
 كـثــرة العراقيــل ال ّداريــة والضغوطــات
إ
غيــر ال ّ
خالقيــة الواقعة على المســتثمرين،
أ
مقدمتهــا الرشــاوى التــي تصــل إ�لــى
وفــي ّ
مائت آ�الف الدوالرات في بعض المشاريع،
وك� ّنهم شركاء مع المستثمر.
أ
ّ
 تنامــي ظاهــرة المكاتــب االقتصاديــةالعائدة لبعض الفصائل المسـ ّـلحة في ّعدة
المحافظــات ،والتــي ســاهمت فــي عرقلــة
عجلة التجارة ،وتجميد سوق العمل.
 اســتمرار آ�فــة النــزوح الداخلـ ّـي ،وعــدمالمدمــرة لعــودة أالهالــي
أت�هيــل المــدن ّ
ّ
التجاريــة
لمناطقهــم ،للبــدء بمشــاريعهم
السابقة.
ُ
هــذه العوامــل المهلكــة وغيرهــا ســاهمت
عد
بشـ ّـدة فــي زيــادة نســب الفقر في بــاد ُت ّ
مــن دول العالــم ّ
الغنيــة بســبب الخزيــن
ّ
النفطـ ّـي ،والخيــرات والقــدرات الطبيعيــة

ّ
والبشرية.
ينبغــي أ�ن تكــون هــذه أالزمــات مناســبة
للعمل من أ�جل دعم الفقراء والمحتاجين،
يتقلبــون علــى فــراش العــوز
وعــدم تركهــم ّ
والم�ســي ،وكذلــك هــي
والفاقــة والمــرض آ
فرصة لكشف زيف الشعارات التي يرفعها
ولســقاط أ�قنعــة الذيــن يحاولون
البعــض ،إ
منمقــة ّ
خــداع النــاس بشــعارات ّ
ومزيفــة،
وهــم فــي حقيقتهــم يتســابقون مــن أ�جــل
ّ
الدنيويــة ويدعــون
المناصــب والمنافــع
النــاس ّ
حتــى عن حقوقهم
ي
والتخل
للزهــد،
ّ ّ
ال ّ
نسانية!
إ
إ� ّن انعكاســات الفقــر ّفتاكة علــى المجتمع،
الطم�نينــة
وهــو مــن أ�كبــر أ�ســباب تراجــع أ
والســكون بيــن المواطنيــن ،وبســببه
ّ
العائليــة ،وترتفــع
تــزداد نســبة المشــاكل
المنظمــة،
معـ ّـدالت أالمــراض ،والجريمــة ّ
وتتنامــى تجارة أالعضاء البشـ ّـرية ،وتعاطي
واالتجــار بهــا ،وغيــر ذلــك مــن
المخـ ّـدرات ّ
سابقا!
الجرائم غير أ
الم�لوفة ً
من أ�جل مســتقبل العــراق والناس كافحوا
الفقــر وال ّ
تضيعــوا الفقــراء ،واحفظــوا
كرامتهم!
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رحيــل وحيــد الديــن خــان ..عالمــة
الهند في العصر الحديث

نورالدين قاللة
يعتبــر الشــيخ وحيــد الديــن خــان ،الــذي
وافتــه المنيــة أ�مــس أالربعــاء ،عالمــة
الهنــد ومفكرهــا وفيلســوفها إالســامي
الكبيــر ،وهــو أ�حــد أ�عــام الفكر إالســامي
فــي الهنــد والعالــم إالســامي ،جمــع بيــن
منهجي إالســام المعرفي والمنهج العلمي
والفلســفي في منظومتــه الفكرية الجديدة
“الســام يتحــدى” أ�برز
والتــي كان كـتاب إ
معالمهــا ،نفــع هللا بــه أ�جيــاال مــن شــباب
بالضافة
المســلمين في القرن العشرين ،إ
إ�لــى مــا يقــارب مئتــي كـتــاب ترجمــت
لمختلف اللغات.
تميــز وحيــد الديــن خــان فــي مقارعــة
إاللحــاد ،ودراســة العالقــة بيــن العلــم
واليمــان .حيــث جمــع بيــن المنهــج
إ
إالســامي والمنهــج العلمــي والفلســفي،
وبهــذا المنهــج كان يحــاور الملحديــن
والالدينييــن فــي العديــد مــن مؤلفاتــه،
التــي تتميــز أب�نهــا تجمــع بيــن البســاطة
والعمــق وبالتالــي تناســب مختلــف أ�نواع
القــراء .فعندمــا أر�ى خــان أ�ن آ�فــة العصــر
هــي إاللحــاد كـتب(:القضيــة الكبــرى)
بالضافة إ�لى أ�حد أ�هم
و(السالم يتحدى) إ
إ
كـتبه “من نحن”؟
توفــي المفكر إالســامي وحيد الدين خان
فــي العاصمــة الهنديــة نيودلهــي ،أالربعاء
 21أ�بريــل  ،2021عــن  96عامــا ،تــاركا
خلفــه مكـتبــة علميــة كبيــرة ،بعــد أ�ن
وهب حياته َكلها لنشــر الدعوة إالســامية
بالحكمــة والموعظــة الحســنة ،والفكــر
إالســامي الصحيــح ،وبعــد أ�ن خلــف
ثــروة فكريــة علميــة هائلــة باللغــة أالردية
والنكليزية .فمن هو هذا المفكر
والهندية إ
الفذ؟
مولده و منهجه العلمي
ولــد وحيــد الدين خان في أ�ول يناير ســنة
 1925فــي مدينة أ�عظم كره بالهند وتعلم
فــي جامعة إالصــاح العربية إالســامية،
ـد� وحيــد الديــن يقــدم حصيلــة فكــره
وبـ أ
بعــد دراســات عميقــة ،وفــي البــدء انتظــم
الت�لــف التابعــة للجماعة
فــي ســلك لجنــة آ
إالســامية بالهند وعمل سنوات معدودة،
ً
الت�لف
ثــم أ�مضى ثالث ســنوات مكبا على آ
في المجمع إالسالمي العلمي التابع لندوة
العلمــاء بلكنــاؤ ،ثــم شــغل رئيــس تحريــر
الجمعية أالسبوعية في دلهي  1967لمدة

سبع سنوات حتى أ�غلقت المجلة من قبل
السلطات ،وفي أ�كـتوبر سنة  1976أ�صدر
ـتقال عن كل الهيائت مجلة
ألول مرة ومسـ ً
ود�بــت هــذه المجلــة الشــهرية
الرســالة ،أ
علــى الصــدور حتى الن ونالت حظا كبيراً
آ
ً
من النجاح والقبول.
يقــول الدكـتــور محمــد عمــارة عــن خــان:
“لقد وهب حياته كلها للدعوة إالســامية،
وتخصــص فــي إ�قامــة أالدلــة العلميــة على
إاليمــان الدينــي ،فبلــور علــم كالم جديـ ًـدا
مناسـ ًـبا لعصــر العلــمً ،
خاليــا مــن جــدل
ـردا من
الفــرق إالســامية القديمــة ،ومتجـ ً
محــاكاة الفلســفة إالغريقية القديمة ،ولقد
أ�عانتــه ثقافتــه العلميــة الواســعة علــى أ�ن
ـاال فــذة غيــر
يقــدم فــي هــذا الميــدان أ�عمـ ً
مســبوقة ،وكانــت باكــورة أ�عمالــه الفكرية
سنة  1950كـتابه (على باب قرن جديد).
إالسالم يتحدى
للراحــل وحيــد الديــن خــان عشــرات
الكـتــب ،وكـتــب بعضهــا باللغــة العربيــة
بالنجليزيــة ،فضــا عــن
وبعضهــا آالخــر إ
مؤلفاتــه التــي تمــت ترجمتهــا إ�لــى العديــد
“الســام
مــن اللغــات .ويعــد كـتــاب إ
يتحدى” أ�شهر ما أ�لفه .
عموما
ويرى الكـثير من المثقفين أ�ن كـتبه ً
خصوصا ،كان
“الســام يتحــدى”
وكـتابه إ
ً
لــه أ�كبــر أالثر على المالييــن الذين اطلعوا
عليــه ،فهــو نجــح أب�ســلوب ســاحر فــي أ�ن
يثبــت وجــود هللا ســبحانه وتعالــى عبــر
قوانيــن إالحصــاء والفلــك والرياضيــات
والفيزيــاء والكيميــاء ،والغريــب أ�ن وحيد
الديــن خــان اســتند إ�لــى بعــض أ�بحــاث
ونظريــات الالدينيين والملحدين العلمية
وقلبهــا أب�ســلوب علمــي لصالــح إ�ثبــات
وجــود هللا .فقــد جمــع وحيــد الديــن خــان
بيــن المنهــج إالســامي والمنهــج العلمــي
والفلســفي ،وبــرز بمحــاورة الملحديــن
والالدينيين في مؤلفاته.
ُ
“الســام يتحــدى” يعتبــر مــن
كـتــاب إ
أ�فضل ما أ� ِّل َف في ِالفكر إالســامي في هذا
العصــر ،وقد تمت ترجمتــه في عدة لغات
عالميــة ،وكان له أ�كبر أالثــر على الماليين
الذيــن َّاطلعوا عليه منــذ صدوره ،فهو من
خــال هــذا الكـتــاب الفـ ّـذ نجــح أب�ســلوب
ُ
لحدين
ســاحر فــي إ�ثبات وجــود هللا – للم ِ
– عبــر قوانيــن إالحصــاء والفلــك
والرياضيــات والفيزيــاء والكيمياء ،كذلك

فهــو من خــال هــذا الكـتاب – كمــا يقول
المفكر الســامي الســتاذ َّ
محمد عمارة –
ِّ إ
أ
“قــد لفــت أالنظار إ�لى إ�ســهام إالســام فى
النهضــة أالوروبية الحديثة ،عندما أ�ســقط
الكهانـ ُـة والثيوقراطيــة والحكــم بالحـ ّـق
اللهــي ،ففتح �مــام �وروبا الحديثــة � َ
بواب
إ
أ
أ أ
الديمقراطيــة الليبراليــة ،وعندمــا قـ َّـدم
للنســان ،بديـ ًـا
ـد� تســخير الطبيعــة إ
مبـ أ
عــن تقديــس الطبيعــة ،ففتح أ�مــام العقل
العلــم التجريبـ ّـي ،الــذى
أالوروبــي أ�بــواب ِ
ّ
ّ
وتجرمــه الكهانــة الكنســية
كانــت ّ ِ
تحرمــه ِ
لزعمها أ�ن العالم َد ِن ٌس ،ال يجوز التجريب
الت� ُّملــي
فيــه! كمــا كان العقــل إالغريقــي أ
يترفــع عنــه ألنــه – كالعمــل اليــدوي –
ّ
خاص بالعبيد”.
مؤلفاته
تتجــاوز مؤلفــات وحيــد الديــن خــان 200
والورديــة والهنديــة،
كـتــاب إ
بالنجليزيــة أ
ُوترجمــت كـتبــه إ�لــى العديــد مــن اللغات،
وترجــم ابنــه ظفــر إالســام خــان إ�لــى
العربيــة قرابــة  40كـتابــا مــن كـتبــه .ومــن
بين مؤلفاته ما يلي:
•السالم يتحدى
إ
•الدين فى مواجهة العلم
•رسول السالم ..تعاليم النبي محمد
•الجهاد والســام والعالقــات المجتمعية
في إالسالم
أ•�يديولوجيا السالم
•حاضرنا ومستقبلنا في ضوء إالسالم
•قضية البعث إالسالمي
•حكمة الدين
القر�ني
إ
•النسان آ
•شرح مشكاة المصابيح
•يوميات الهند وباكستان
كان وحيــد خــان مــن أ�بــرز علمــاء
المســلمين فــي شــبه القــارة الهندية ،ومن
طليعــة ال ُكـتــاب والمؤلفيــن والمفكريــن
إالســاميين المعاصريــن فــي العالــم
إالســامي  ،فقــد أ�ثرى المكـتبة إالســامية
المعاصــرة بمؤلفاتــه ّ
القيمــة النافعــة
َ
َّ
المتميــزة فــي الفكــر والدعوة ،والتــي كلها
للســام ،وثقــة
ُتعطــي فهمــا جيــدا عميقــا إ
كاملــة لالعتمــاد عليــه في جميــع أالحوال
والوضــاع .وكان لمؤلفاتــه ٌ
دور كبيــر فــي
أ
َّ
تعريــف إالســام وخصائصــه للطبقــات
المثقفــة من المســلمين وغيرهم في الهند
َّ
وخارجها.

أت�سيس المركز إالسالمي في نيودلهي
عام  1970أ�سس وحيد الدين خان المركز
إالســامي فــي نيودلهي ،والــذي عمل على
بالرديــة عــام
إ�صــدار مجلــة “الرســالة” أ
بالنجليزيــة والهنديــة أ�عــوام
 ،1976ثــم إ
 1984و 1990وذلك لنشــر فكره ورؤيته
عن روح الســام في إالسالم والمسؤولية
االجتماعيــة للمســلمين وللترويــج للفكــر
والعمــل إاليجابــي ،وفــي عــام 1992
وعندمــا واجــه المجتمــع الهنــدي حالــة
انقســام ديني حادة بســبب أ�زمة المســجد
البابــري شــعر بضــرورة أ�ن يقنــع النــاس
بالحاجــة إ�لــى اســتعادة الســام والــوائم
مــن أ�جل أ�ن تســير البالد مــرة أ�خرى على
طريق التقدم.
ومــن ثــم شــرع فــي “مســيرة ســام” مــع
قيــادات الطوائــف الهنديــة جابــت 35
منطقــة هندية ،كما دعا إ�لى لقاءات تجمع
القــادة الدينييــن في البالد من أ�جل نشــر
الســام والمحبــة واالنســجام ،كمــا عمــل
علــى إ�عــداد تالميــذ كســفراء للســام ليس
في الهند وحدها ولكن في العالم أ�جمع.
يقــول الدكـتــور محمــد عمــارة“ :ولقد لفت
وحيــد الديــن خــان أالنظــار إ�لــى إ�ســهام
إالســام فــى النهضــة أالوروبيــة الحديثــة،
عندمــا أ�ســقط الكهانــة والثيوقراطيــة

والحكــم بالحــق إاللهي ،ففتــح أ�مام أ�وروبا
الحديثــة أ�بــواب الديمقراطيــة الليبراليــة،
ـد� تســخير الطبيعــة
وعندمــا قــدم مبـ أ
للنســان ،بديـ ًـا عــن تقديــس الطبيعــة،
إ
ففتــح أ�مــام العقــل أالوروبى أ�بــواب العلم
ّ
ّ
وتجرمــه
التجريبــي ،الــذى كانــت ِ
تحرمــه ِ
الكهانة الكنســية لزعمها أ�ن العالم دنس،
ال يجــوز التجريــب فيــه! كمــا كان العقــل
الت�ملــى يترفــع عنــه ألنــه –
إالغريقــى أ
كالعمل اليدوي – خاص بالعبيد”.
وعلــى العمــوم ،فـ إـ�ن المفكــر وحيــد خــان
هــو أ�حــد المفكريــن المســلمين القالئــل
الذين تمكنوا من استيعاب ثقافة العصر،
وربمــا وصــل اطالعه على الفكــر المعاصر
درجــة لــم يصلهــا مفكــر مســلم مــن قبلــه.
وفــي نفس الوقت فهــو متمكن من العلوم
والدراســات إالســامية فــي أ�دق خفاياهــا
“المــة”
وكمــا جــاء فــي وصفــه فــي مجلــة أ
القطريــة (ذو القعــدة 1405ه ــ)”: .وحيــد
الديــن خــان أ�حــد المفكريــن المســلمين
القالئــل الذيــن جمعــوا بين ثقافــة العصر
في أ�عمق ظواهرها أو�عقد تشعبانها ،وبين
ثقافة إالسالم الخالدة في أ�دق خصائصها
أو�شــمل معطياتها وهــي ميزة قلما وجدت
بين مثقفي هذا العصر”.
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 :WPعالقات واشنطن وأنقرة لمزيد من
التدهور بفعل "إبادة األرمن"

دار السالم /وكاالت
نقلــت صحيفــة واشــنطن بوســت ،عــن شــخصين
مطلعيــن ،قولهمــا إ�ن الرئيــس أالمريكي جو بايدن،
يتوقــع أ�ن يعتــرف بمــا يســمى " إ�بــادة أالرمــن" علــى
يــد إالمبراطوريــة العثمانيــة إ�بــان الحــرب العالميــة
أالولى ،وهو أ�مر سيكســر تقليدا دام عقودا للرؤساء
أالمريكييــن ،الذين امتنعوا عــن تعريض العالقات
أالمريكية التركية للخطر.
وقالــت الصحيفــة فــي تقريــر لهــا ،إ�ن الخطــوة
المتوقعــة ســتفي بوعــد حملــة بايــدن االنتخابيــة
فــي تشــرين أالول /أ�كـتوبــر ،وتعكــس اســتعداده
إلغضــاب الرئيــس التركــي رجــب طيــب أ�ردوغــان
وســط قائمــة متزايدة مــن الخالفات حــول صفقات
أالسلحة التركية مع روسيا ،والتراجع الديمقراطي،
والتدخالت في سوريا وليبيا.
كمــا ســتكون هذه هــي المرة الثانية التــي تعلن فيها
إ�دارة بايدن رسميا عن إ�بادة جماعية مع المخاطرة
إب�ثــارة حنــق قــوة كبــرى ،بعــد تصميمهــا علــى أ�ن
الصيــن تنفــذ إ�بادة جماعية ضد مســلمي إاليغور في
منطقة شينغيانغ.
وبحســب الصحيفة ،سيمثل اعتراف بايدن انتصارا
كبيــرا للجاليــة أالرمينيــة أالمريكيــة ،التي ضغطت
من أ�جل االعتراف بها لسنوات.
قــال بيــان للســناتور روبــرت مينينديــز ،ديمقراطــي
من نيوجيرســي ،ورئيس لجنــة العالقات الخارجية
في مجلس الشــيوخ ،وزوجته من أ�صل أ�رمني :أ"�نا
فخور أب�ن حكومة الواليات المتحدة على وشــك أ�ن

تكــون قــادرة أ�خيــرا على قــول ذلــك دون أ�ي تعبير
ملطــف :إالبــادة الجماعيــة هــي إ�بــادة جماعية بكل
بساطة".
ور�ت الصحيفــة أ�نــه إ�ذا تحــرك بايــدن إ�لــى أالمــام،
أ
فمن المرجح أ�ن يكون رد الفعل التركي سريعا.
ويــوم الثالثــاء ،قــال وزيــر الخارجية التركــي مولود
تشــاووش أ�وغلــو إ�ن التصنيــف ســيضر بالعالقــة
الثنائية ويمثل إ�هانة "للقانون الدولي".
وقــال تشــاووش أ�وغلــو" :البيانات التــي ليس لها أ�ي
مستند قانوني لن يكون لها أ�ي فائدة ،لكنها ستضر
العالقــات ،إ�ذا كانــت الواليات المتحــدة تريد زيادة
العالقات سوءا ،فالقرار قرارها".
ويتماشــى التصنيــف مــع الجهــود التي وصفهــا كبير
دبلوماس ـيــي بايــدن ،أ�نتونــي بلينكيــن ،بـ ـ "وضــع
حقــوق إالنســان فــي صميــم السياســة الخارجيــة
ألمريــكا" ،وهــو معيــار تعــرض للتحــدي بشـ أـ�ن نهج
أ�مريكا تجاه السعودية ومصر وغيرهما من أالنظمة
االستبدادية.
وتحــدث أالشــخاص المطلعــون على القرار شــريطة
عــدم الكشــف عــن هويتهــم لمناقشــة تحــركات
الرئيس المستقبلية.
ورفضت السكرتيرة الصحفية للبيت أالبيض جين
بســاكي التعليــق على القرار المعلــق أالربعاء لكنها
قالــت إ�ن إالدارة ســيكون لديهــا "المزيــد لتقولــه"
بش�ن هذا الموضوع يوم السبت.
أ
ـد�ت الجماعــات أالرمينيــة
ـ
ب
ـرار،
ـ
ق
لل
ـبا
ـ
س
وتح
أ
أالمريكيــة فــي الترحيب بالخطــوة باعتبارها عالمة

فارقة في الدفاع عن حقوق إالنسان.
وقــال بريــان أ�ردونــي ،المديــر التنفيــذي للجمعيــة
أالرمنيــة أالمريكيــة ،فــي بيــان " :إ�ن أت�كيــد إالبــادة
للرمــن يعــزز مصداقيــة أ�مريــكا ويجــدد
الجماعيــة أ
التزامها بالقضية العالمية لمنع إالبادة الجماعية".
قــال تومــاس دي وال ،الباحــث القوقــازي ومؤلــف
والتــراك فــي
كـتــاب "الكارثــة الكبــرى :أالرمــن أ
ظــل إالبــادة الجماعيــة"" :بالنســبة للعديــد مــن
أالرمــن أالمريكييــن ،فـ إـ�ن الصدمة التي تــم إ�نكارها
هــي صدمــة لــم يتــم حلهــا ،لذا فـ إـ�ن البيــان مهم من
الناحية النفســية ..انتهى أالمر ببعض أ�جدادهم في
قبور مجهولة في ســوريا أ�و شــرق تركيا .لقد شــعروا
أ�ن المعانــاة والخســائر التــي تكبدتهــا عائالتهــم لــم
ُتمنح أالهمية التي تستحقها".
أو�شار الرئيس رونالد ريغان إ�لى عمليات القتل على
أ�نهــا إ�بــادة جماعيــة خالل فترة توليــه منصبه ،لكن
لــم يفعــل ذلك أ�ي مــن خلفائه خشــية تنفير تركيا،
الحليف في الناتو.
وقالــت الصحيفــة إ�ن العديــد مــن الرؤســاء
أالمريكييــن الســابقين ،حتــى أ�ولئــك الذيــن وعــدوا
للرمــن خــال
باالعتــراف ب إ
ـ"البــادة الجماعيــة" أ
الحملــة االنتخابيــة ،ظلوا مدركين لهذه الحساســية
وبــدال مــن ذلــك وصفــوا الحادثــة أب�نها "مجــزرة" أ�و
"م�ساة مروعة".
أ
و إ�لى جانب التزام بايدن المعلن بحقوق إالنســان،
يقــول المحللــون إ�ن الرئيــس كان أ�كـثــر حريــة مــن
الرؤســاء أالمريكييــن آالخريــن بســبب االنجــراف

المستمر في العالقات أالمريكية التركية.
قــال ســونر كاجابتــاي ،الباحــث المختــص بالشـ أـ�ن
التركــي فــي معهــد واشــنطن" :علــى عكس الرؤســاء
الســابقين الذيــن أ�طلعهــم البيروقراطيــون علــى
ســبب كون تركيا حليفا مهما ولماذا هذا هو الوقت
يقدم لبايدن شــيء من هذا
أ
الخط� للقيام بذلك ،لم َّ
في هذه المرة".
وقالــت الصحيفــة :فــي الســنوات الماضيــة ،كانــت
والوروبية
وزارة الدفاع ومكـتب الشؤون أالوروبية أ
آالســيوية بــوزارة الخارجيــة ينصحــون الرؤســاء
بـ"عــدم وصــف الفظائــع أب�نهــا إ�بــادة جماعيــة .لكــن
المســؤولين أالمريكييــن ،وخاصــة فــي البنتاغــون،
غاضبــون من أ�ردوغان بســبب شــرائه نظام الدفاع
الصاروخــي الروســي  ،400-Sوالــذي يقولــون إ�نــه
ال يتوافــق مــع المعــدات العســكرية لحلــف شــمال
أالطلسي ويشكل تهديدا ألمن الحلف".
وقــال كاجابتــاي" :كانــت وزارة الدفــاع مــن أ�كبــر
المعجبيــن بتركيــا" ،مشــيرا أ�يضــا إ�لــى الخــاف
الشــديد بشـ أـ�ن تصرفــات تركيا في العراق وســوريا.
آالن ،العكس هو الصحيح".
تنــاول مكـتــب االتصــاالت الحكومــي التركــي هــذه
القضيــة إب�يجــاز فــي بيــان صدر يــوم الخميــس ،نقال
عن أ�ردوغان خالل اجتماع مع مجلسه االستشاري
الرائســي في أ�نقرة قوله إ�ن تركيا "ستواصل الدفاع
عــن الحقيقــة ضــد ما يســمى كذبة إالبــادة الجماعية
للرمــن أو�ولئــك الذيــن يدعمــون هــذا االفتــراء
أ
بحسابات سياسية".
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الرسول ﷺ يحثنا على التطوع في رمضان
مسعود صبري
يعــد رمضــان فرصة عظيمــة للعمــل التطوعي،
والنســاني،
فالنفــوس تواقــة للعمــل الخيــري إ
والــكل يريــد أ�ن يتســابق لعمــل الخيــر وكســب
فالجــواء فــي
الحســنات وعمــل الطاعــات ،أ
رمضــان مهيئــة لعمــل الخيــر ،كمــا ورد فــي
الحديــث الصحيــح ”:إ�ذا جــاء رمضــان ،فتحــت
أ�بــواب الجنــة ،وغلقــت أ�بــواب النــار ،وصفــدت
والوصــاف الثالثــة فــي الحديــث
الشــياطين” ،أ
كلها دالة على إ�قبال النفس على العمل الصالح
إ�شارة إ�لى فضل التطوع في رمضان.
وفــي حديث الترمذي وابن ماجه عن أ�بي هريرة
أ�ن النبي صلى هللا عليه وسلم ”:وينادي مناد كل
ليلة ،يا باغي الخير أ�قبل ،ويا باغي الشر أ�قصر”.
فشــهر رمضــان مرغــب لفعــل الخيــرات خاصــة
عنــد أ�صحابــه ،فيعمــل عمــل الخيــر والتطــوع
أ�سهل في رمضان عن غيره من الشهور.
تطوع كالريح المرسلة
ويت�كــد التطــوع فــي رمضــان عــن غيــره مــن
أ
الشــهور ،بمــا ورد أ�ن النبــي صلــى هللا عليــه

وســلم كان يكـثر فيه مــن الخير والعطاء للناس
ومســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن وعــون كل
صاحــب حاجــة ،بــل ويكـثــر فــي هذا الشــهر من
التطــوع والعمــل الصالــح أ�كـثر من غيــره ،حتى
وصف ابن عباس النبي صلى هللا عليه وسلم في
الصحيحين�-نــه كان أ�جود
هــذا الشــهر -كما فــي
أ
بالخير من الريح المرسلة”.
ووصــف ابــن عبــاس النبي صلى هللا عليه وســلم
أ�نــه أ�جود بالخير من الريح المرســلة ،ألن الريح
ال تبقــي وال تــذر ،وكذلــك حــال النبــي صلــى هللا
عليه وســلم أ�نه ما كان يترك ماال عنده ،بل كان
ينفقه كله ويجود على الناس بكل ما عنده.
فــكان ينفــق مــا عنده علــى الفقــراء والمســاكين
والمحتاجيــن ،ويســاعد كل مــن يحتــاج إ�لــى
مساعدة ،ويرشد الناس إ�لى الخير والنفع.
إ�يقاظ أالهل لصالة الليل
ومــن مظاهــر التطــوع أ�ن النبــي صلــى هللا عليــه
وســلم كان يوقــظ أ�هلــه بالليــل لصــاة التهجــد،
بــل ربمــا ذهب إ�لى بيت ابنتــه فاطمة ،فيوقظها
هي وزوجها عليا لصالة التهجد.

التطوع بصدقة الفطر
ومــن مظاهــر التطوع التي ســنها النبي صلى هللا
عليه وســلم أ�نه ســن لنا صدقة الفطر من غالب
قوت الناس مما كان عندهم ،فيخرجوها للفقراء
والمســاكين والمحتاجين ،حتــى ال يحتاجوا إ�لى
الســؤال فــي هــذا الشــهر ،أو�جــاز بعــض الفقهــاء
إ�خراجهــا قيمــة ،بــل مــن عجيــب التطــوع فــي
صدقة الفطر أ�نه كان فقيرا ،وقد ملك قوت يوم
العيــد وفــاض عنده؛ أ�خــرج لغيره مــن الفقراء،
حتــى ال يبقــى فقير واحد في يوم العيد ،ألنه يوم
فــرح وســعادة ،فــا ينبغــي أ�ن يحتــاج الفقــراء
فيه؛ لتتم سعادتهم.
تفطير الصائمين
ويمتــد التطــوع فــي رمضــان حتــى ال يقــف عنــد
الفقــراء ،بــل يكــون لعمــوم المســلمين ،مــن
أالقارب والجيران والمعارف ،من خالل تفطير
الصائميــن ،وهــو أ�عم من مســاعدة الفقراء ،ألن
الصائــم قــد يكــون غنيــا ،ويحث النبــي صلى هللا
عليــه وســلم علــى التطــوع بتفطيــر الصائميــن
عمومــا ،ويعــد مــن يفعــل ذلــك أ�ن لــه مثــل أ�جر

الصائــم ،كمــا فــي الحديــث ” :مــن فطــر صائما،
كان لــه مثــل أ�جــره ،غيــر أ�نــه ال ينقص مــن أ�جر
الصائم شيء”.
التطوع العام
كمــا يدخــل فــي ذلــك التصــدق علــى الفقــراء
والمحتاجيــن بشــراء مالبــس العيــد ،وتوفيــر
الســال الغذائيــة لهــم فــي رمضــان ،وقضــاء
ديونهــم ،والتصــدق عليهــم ،وقضــاء حوائجهم،
و إ�رشــاد النــاس إ�لــى الخيــر ،وتذليــل الصعــاب
لهــم ،والوســاطة لهم فيما يســهل لهــم أ�مورهم،
والكلمــة الطيبــة التــي تدخــل البهجــة عليهــم،
والحسان إ�ليهم بكل أ�نواعه .و إ�ن من ينظر إ�لى
إ
تطوع المسلمين في رمضان ليفخر بهذه أالمة،
ويعلــم أ�ن هــذه أالمــة مازالــت حيــة بعطائهــا
المتجدد ،وكـثرة أ�نواع الخير والتسابق إ�ليه ،ما
يعنــي أ�ن هذه أالمة إ�ن مرضت ،لكنها ال تموت،
أو�ن الخيــر فيها ســجية ،أو�ن الصالحين في هذه
أالمــة ال يعدمــون ،أو�ن الفطــر أالصيلة في أالمة
باقية ،والخير فيها باق إ�لى يوم القيامة.
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صناعة الضمير عند الطفل
بقلم :د .رشاد الشين
يــرى بعــض آالبــاء أ�ن تربيــة الطفــل تحتــاج إ�لــى كـثــرة
والرشــادات والحــزم
أالوامــر والتعليمــات والنصائــح إ
والشــدة والعقــاب حتــى يســتقيم الطفــل علــى الســلوك
ـذر ممــا قــد ُيصيبــه إ�ن هــو خالــف أ�و
ويكــون علــى حـ ٍ
انحرف؛ حتى َّ
تكونت فكرة عند قطاع من المجتمع أ�ن
أالب الــذي ُيربي أ�بناءه هو الحازم الصارم الذي يعاقب
حد التعبير الدارج
أ�بناءه وليس فقط يعاقبهم ..بل على ِّ
(يموتهــم مــن الضــرب)؛ نعــم قــد يلجـ أـ� الطفــل الخائف
حينا مــن الوقت ولكن
مــن العقــاب إ�لى ضبط الســلوك ً
لــن يحافــظ علــى ذلــك كل الوقــت وســيضطر الطفــل
حبا في الســلوك ولكــن ً
إ�لــى ت�ديــة الســلوك ليس ًّ
تجنبا
أ
ـاب
للعقـ
والذي الــذي ينالــه ،وســيظل ُي ِّفكــر في لحظة
أ
الخالص التي يســتريح فيها من هذا الســلوك المفروض
عليه دون إ�رادته بل من مصدر العقاب نفسه.
و�طفــال الب الشــاهر عصــاه ً
دائمــا قــد يضطــرون إ�لــى
أ
أ
حزمـ ٍـة مــن المشــكالت الســلوكية حينما يخطــون؛ كي
يجنبــوا أ�نفســهم العقــاب الصارم ،وهــذه الحزمة تتمثل
فــي آالتــي( :الكذب -الخــوف -الخداع -الجبــن -النفاق-
التضليل)....
ُ
وهنــاك بعــض أالطفال ال يؤثر فيهــم الضرب أ�و العقاب
بل يســتمروئنه بعد فترة ،ويستعصون على االستجابة،
ويشــتد االشــتباك بينهــم وبيــن آالبــاء إ�لــى حـ ِّـد الصراع
والم ،ويضطــر االبــن للســير فــي
وتضيــع هيبــة أالب أ
طريق العقوق وتضيع عملية التربية.
حد الفشــل في توجيه
ـدال مــن أ�ن يصل آالبــاء إ�لى ِّ
لــذا بـ ً
ـوهة
ـ
ش
م
ـة
ـ
ي
ترب
ـون
ـ
ج
ينت
و
�
ـلوكه
ـ
س
ـح
ـ
ي
وتصح
الطفــل
أ
ً
ً
َّ
تتلقفهــا المشــاكل من كل جانـ ٍـب ..هيا نتعرف ًمعا على
الت�ثيــر وصناعــة ضميــر الطفل فصناعــة الضمير
كيفيــة أ
وتكويــن مفهــوم الواجــب عنــد الطفــل يتحقــق بالحــب
والمكاف�ة وليس بالشدة والعقاب ،فرسول هللا -صناعة
أ
الضميــر الطفــل� -عظم م ّ
يحتو
لم
التربوي
ـه
ـ
س
قامو
رب
أ
ُ ٍ
ِ
فضال عن الشــدة والعقاب :روى إالمام
علــى اللوم أ� ًبداً ،
أ�حمــد بــن حنبل في مســنده عــن أ�نس بــن مالك -رضي
هللا تعالــى عنــه -قــال" :خدمــت النبــي -صناعــة الضمير
الطفــل -عشــر ســنين فمــا أ�مرنــي أب�مـ ٍـر فتوانيــت عنــه أ�و
ضيعتــه فالمنــي ،فـ إـ�ن المني أ�حــد من أ�هل بيتــه إ�ال قال
دعوه فلو ُق ِّدر أ�و قال لو ُقضى أ�ن يكون كان".
الت�ثيــر وصناعــة الضمير  :قــدوة +حب +حوافز
معادلــة أ
ومكافـ آـ�ت +توافــق وانســجام= قبــول وتبنــي للســلوك=
صناعة الضمير
 .1القدوة:
بالت�ســي أ�كـثر مما يتعلم
م
ويتعل
بطبيعته،
يقلد
الطفل
أ
َّ
قدوة ألبنائهم،
بالتلقــي؛ لــذا ينبغي أ�ن يكون أالب أ
والم ً
ألن لســان الحــال أ�بلــغ مــن لســان المقــال ،وقــد أ�كــد
ً
حديثــا أ�ن الطفل
علمــاء إالســام قديما وعلمــاء التربية ً
يكون لديه اســتعداد كبير الكـتساب السلوك والعادات
الحســنة والســيئة ،بحســب ما يعوده المربون ،كما قال
الشاعر:
َّ
وينش� ناشئ الفتيان فينا *** على ما كان عوده أ�بوه
أ
جى ولكن *** ُيعلمه ُّ
وما دان الفتى ب ِح ً
التدين أ�قربوه
ِ

.2الحب:
الحــب المتبادل واالحترام أ�ســاس غــرس القيم وتعليم
الســلوك فالطفــل يطيــع عندمــا يحــب ،ويعصــي عندمــا
يكره ..إ�ن المحب َلمن يحب مطيع.
يرتبط الطفل بالســلوك بقدر جرعة الحب التي يحصل
عليهــا ،وكلمــا زادت جرعــة الحــب زاد ارتبــاط الطفــل
بالســلوك وزاد قلقه من احتمال فقدان الحب إ�ذا َّفرط
فــي الســلوك ،فالطفــل الــذي ال يشــعر بحـ ِّـب والديــه ال
يكون لديه ما يخشى على فقدانه ،وبالتالي إف�نه يصعب
أ�ن نتصور في هذه الحالة كيف يمكن أ�ن يتمثل الطفل
معايير وقيم المجتمع الذي ينتمي إ�ليه.
.3التوافق واالنسجام:
والت�نيــب والعقــاب
الجــو المشــحون باللــوم والعتــاب أ
يشــعر الطفــل أب�نــه منبــوذ ويولــد النفــور والرفــض
لذلــك كانــت عنايــة الرســول -صناعــة الضميــر الطفــل-
بالطفــال ،ســواء أ�كانــوا أ�بنــاء بناتــه أ�و أ�بنــاء الصحابــة
أ
حدا
�
يت
ر�
"ما
عنه:-
هللا
رضي
نس-
�
قال
ـى
ـ
ت
ح
ـا،
ـ
عموم
أ
ً
أ أ ً
أ�رحم بالعيال من رسول هللا صناعة الضمير الطفل".
تبنــي الطفــل لقيم ومعاييــر الوالدين يعتمــد على مقدار
الدفء والحب اللذين يحاط بهما في عالقته بوالديه.
ومــن خــال هــذه الحقيقة نســتطيع أ�ن نــرى أ�ن الطفل
ـوة مــع الوالــد يكــون أ�ســرع
الــذي يتوافــق وينســجم بقـ ٍ
بالطبــع فــي تبنــي المعاييــر الســلوكية؛ لذلــك الوالد لذا
على أالبوين أ�ن يحرصا على:
�-1ن يكــون التعامــل برفــق وليــن ومرونــة بعيـ ًـدا عــن
أ
القســوة والغلظة أ�و الشــدة والجمود ،فنخاطب الطفل
علــى قدر عقلــه بالتوجيه الهادئ اللطيف عندما تقتضي
الحاجة دون اللجوء إ�لى إالرغام.
�-2ن نحرص على أ�ن يتبنى الطفل الســلوك من داخله
أ
وب�رادته ًّ
خوفا.
وليس
ا
حب
إ
ًّ
تكويــن ضميــر الطفل يعتمــد على قوة توافق وانســجام
الطفــل مع شــخص يحبه ،والتوافق واالنســجام يتحقق
عن طريق:
وال :بالثنــاء علــى الســلوك الطيــب للطفــل وبــث روح
أ� ً

والعجاب والتفضيل لنهجه وطريقته
القبول واالرتياح إ
في أالعمال الطيبة التي يقوم بها.
ً
والت�نيــب والتغاضــي
وثانيــا :بتجنــب اللــوم والعتــاب أ
حيانــا عــن بعــض أالخطــاء وحيــن الوقــوع فــي الخطـ أـ�
أ� ً
نعيــب الســلوك وال نعيب الشــخص" ..بغــض الذنب ال
المذنــب" ،حيث أ�خرج ابن عســاكر عن أ�بي قالبة :أ"�ن
�با الدرداء -رضي هللا عنهَّ -مر على رجل قد �صاب ً
ذنبا
ٍ أ
أ
فكانوا يسبونه.
 فقــال :أ� أر�يتــم لــو وجدتمــوه فــي قليــب أ�لــم تكونــوامستخرجيه؟
 قالوا :بلى قال :فال تسبوا أ�خاكم ،واحمدوا هللا الذي عافاكم قالوا :أ�فال تبغضه؟ قال :بل أ�بغض عمله إف�ن تركه فهو أ�خي".والمكاف�ت:
 .4الحوافز
آ
والثابــة منهــج تربــوي أ�ساســي فــي تســييس
المكافـ أـ�ة إ
الطفــل والســيطرة علــى ســلوكه وتطويــره ،وهــي أ� ًيضــا
أ�داة مهمــة فــي خلق الحمــاس ورفع المعنويــات وتنمية
الثقــة بالــذات حتى عند الكبار أ� ًيضا؛ ألنها تعكس معنى
جزء من الصحة النفســية،
القبــول
االجتماعي الذي هو ٌ
ُ
والطفل الذي يثاب على سلوكه الجيد المقبول يتشجع
ـتقبال ،والعكــس بالعكس،
علــى تكرار هذا الســلوك مسـ ً
فالطفلــة التــي رغبــت فــي مســاعدة والدتهــا فــي بعــض
مثال ولــم تجد أ�ي
شــون المنــزل كـترتيــب غرفــة النــوم ً
إ�ثابـ ٍـة مــن الم إف�نهــا ًّ
تلقائيــا لــن تكون متحمسـ ًـة لتكرار
أ
هذه المساعدة في المستقبل أ�ما إ�ذا بادرتها أالم بقولها
أ�نــت جميلــة ورائعــة أو�نــا فخــورة بعملــك هــذا إف�نهــا
ستحرص على تكراره لتستمتع بمثل هذا الموقف.
وقــد َّدلت إالحصــاءات على أ�ن إالثابــة االجتماعية أت�تي
فــي المرتبــة أالولــى في تعزيز الســلوك المرغــوب ،بينما
أت�تــي المكافـ أـ�ة المادية في المرتبــة الثانية؛ ولكن هناك
المكاف�ة المادية.
طفاال ُيفضلون
أ
أ� ً
ويعتقــد بعــض آالبــاء أ�ن ربــط أ�داء الواجــب بالمكافـ أـ�ة
ـخص مادي؛ مبتز ومدلل ،وهذا
ســيحول الطفل إ�لى شـ ٍ

المكاف�ة بعد أ�داء الواجب
خطـ أـ� في المفاهيم ،فتقديــم
أ
سلوك صحي وسليم حتى مع الكبار ..قال تعالى﴿ :منْ
َ
ُ
(النعــام :مــن آاليــة
َجـ َـاء ِب ْال َح َسـ َـن ِة َف َلـ ُـه َع ْشــر أ� ْم َثا ِل َهــا﴾ أ
ُ
وال بالســلوك الطيــب يكافـ أـ�؛ لذا على
َ ،)160مــن جــاء أ� ً
ـروط
أالهــل االمتنــاع عــن إ�عطــاء
ـلوك مشـ ٍ
المكاف�ة لسـ ٍ
أ
مــن ِقبــل الطفــل :أ(�ي أ�ن يشــترط الطفـ ُـل إ�عطــاءه
المكافـ أـ�ة قبــل تنفيــذ الســلوك المطلــوب منــه) فهذا هو
عيــن االبتــزاز والتدليــل؛ فالمكافـ أـ�ة يجــب أ�ن أت�تــي بعد
تنفيذ السلوك المطلوب وليس قبله.
سهم المؤلفة قلوبهم يعلمنا تشجيع أالطفال:
و�ذا كان هللا تعالى جعل ً
سهما للمؤلفة قلوبهم لجذبهم
إ
وتشــجيعهم واســتمالتهم نحــو طاعــة هللا تعالــى وهــم
الكبــار بــل الزعمــاء والقــادة ،فمــا بالنــا تغيــب عنــا هذه
طفال لــم ينضج عقله بعــد ويحتاج
الفكــرة ونحــن نربــي ً
والمكاف�ت حتى
ـثير من المحفزات والتشــجيعات
آ
إ�لى ك ٍ
المكاف� َة
ن
�
ـها،
ـ
س
يمار
ن
�
نريده
التي
ـلوكيات
ـ
س
يحب ال
إ
أ
أ
والتشجيع واللذة لهي من أ�هم مفاتيح التعامل الصحيح
مع الطفل.
بعض التطبيقات :
 -1زيــاد طفــل عمــره ســنة وتســعة أ�شــهر ،جدتــه ألبيــه
تعيــش معــه فــي المنــزل ،وتتعامل مــع أ�خطائه بشــدة،
حيانــا تضربــه ،وفــي إ�حــدى المــرات
حيانــا تشــتمه ،أو� ً
أ� ً
َّ
َّ
تصريحــا تعجــب لــه الجميع
أو�مــام العائلــة صــرح زيــاد
ً
قال :نانا مريم (جدته ألمه) أ�حسن من نانا نوال (جدته
لبيه) ،وبالبحث َّ
تبين أ�ن نانا مريم (جدته ألمه) تجلس
أ
ـرات أ�قــل ،ولكنهــا تجلــب لــه الهدايــا ،وتكلمــه
معــه فتـ ٍ
ـات تجلــب
لطيفــا وال تشــتبك معــه فــي موضوعـ ٍ
كالمــا ً
ً
غضب أ�و مشــكالت ،فهذا الطفل الصغير (سنة وتسعة
كل منها ..لماذا؟
أ�شــهر) يصنــف جداته وله موقف مــن ٍّ
ألن إالنسان عبد إالحسان.
 -2الســيدات ً
دائمــا يجهــزن الطعــام ،ولكنــك تجدهــن
يطلبــن تعليــق الرجــل علــى الكل فــي كل مــرة ،وك�نَّ
ٍ أ
أ
هــذا التعليــق أ�و هــذا الثنــاء هــو بمثابة الدافع المســتمر
إ�لى الحماس أ�و الوقود الذي يغذي مسيرة االستمرار.
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َّ
الهندية ..التاريخ وذاكرة الماء
سدة
دار السالم /متابعة
كان المــاء يغمــر ثالثــة اربــاع اراضي
العراق ،ما جعل مســاحات الخضرة
فيــه تغطــي كل ارجائــه ،حتــى ســمي
ارض الســواد لكـثــرة النخيــل فيــه
وكـثرة خضرته ،حتى قيل ان اتصال
بســاتين العــراق مــن الشــمال الــى
الجنــوب ،جعل صوت الديك ُيســمع
في وقت واحد في كل العراق.
والن المــاء وفيــر وســريع الجريــان،
كانت هناك حاجة الى سدود ونواظم
ومشــاريع اروائية ،فضال عن الحاجة
الى مشــاريع لشــق انهر ليصــل الماء
الــى اراض تحتــاج الــى الماء لتســقى
المســاحات الزراعيــة ،ومــا عــرف بـ ـ
(الذنايــب) ،وكان كل ذلــك متاحــا
حتــى منتصف القرن الماضي ،ولكن
مــا حصــل فــي القــرن الثامــن عشــر،
حســب مــا اكــده الباحــث والخبيــر
بشـ أـ�ن الميــاه فــي العــراق المهنــدس
بد� تنفيذ
حســن الشريفي ،انه عندما أ
تلــك المشــاريع يــوم كان الحاكــم
العثمانــي هــو الــذي يحتــل العــراق،
للثريــاء والســاطين تنفيذ
مــا اتــاح أ
العديد من المشاريع االروائية ومنها
مــا قــام بــه ثــري هنــدي فــي مطلــع
هــذا القــرن واســمه آ(�صــف الدولــة)
حيــن أر�ى أ�راضــي شاســعة تقــع بين
ثــاث محافظــات هــي بابــل والنجف
وكربــاء ،فقــام بتنفيذ مشــروع شــق
ـد� مــن نهــر الفرات مــن مدينة
نهــر يبـ أ
المســيب التابعــة لمحافظــة بابــل
وتقــع علــى بعد 50كم جنــوب بغداد
الحلة و50كم شمال كربالء ،لينتهي
العمــل به بعد مرور ســنوات ويطلق
عليه شــط (الهندية) نسبة الى الثري
الهنــدي ،مــا جعــل االراضــي تشــهد
نهضــة زراعيــة كبيــرة ّ
تنوعــت فيهــا
الزراعــة لــكل المحاصيــل والفواكــه
على مر السنين.
نواظم وسدود
لكــن هــذا النهر كما يقــول الخبير في
الميــاه والمستشــار المهندس حســن
الشــريفي قــد تســبب بانحســار ميــاه
نهــر الحلــة الذي يعــد فرعا من فروع

الفــرات ،الن الميــاه قــد تــم توجيهها
الــى نهــر الهنديــة الجديــد ،وكانــت
هنــاك حاجــة لبنــاء ســدة علــى نهــر
الهنديــة لتنظيم عمليــة توزيع المياه
ولذا قام الســلطان عبدي باشــا ببناء
ســد الفــرات وكذلــك بنــاء ناظــم مــن
آالجــر وكان ذلك عام  1830وقد تم
تهديمــه عــام  1854ليبني الســلطان
عمــر باشــا ســدا عظيمــا مــن التــراب
والحطــب ،ليتحــول نهــر الهندية الى
نهر الفرات االصلي ليشــق نهر الحلة
تمامــا بعــد عــام مــن ذلــك ،واخــذت
بالمر فاستدعت
حكومة اســطنبول أ
مــن فرنســا المهنــدس المعــروف
المســيو ( شــو نديــر فــر) الــذي وصل
إ�لــى بغــداد فــي خريــف عــام 1889
أو�خــذ يتجول دارســا مجــرى الفرات
ليضــع مخططــا لبنــاء ســدة كان
عرضهــا على شــكل جناحيــن مائلين
مــع فتحــة فــي الوســط طولهــا ()17
قدمــا ،وقــد حشــر لبنــاء هــذه الســدة
الكـثيــر مــن أ�بنــاء العشــائر وغيرهــم
واســتعملت الســخرة ،وكان ذلــك

فــي زمــن الســلطان عبــد الحميــد
الــذي شــيدت في عهــده منــارة قريبة
مــن الجناح أاليســر للســدة من اجل
تخليــد تاريخ البناء في عهده ،وكـتب
عليهــا تاريــخ االنتهــاء مــن البنــاء مــع
تمجيــد للســلطان عبــد الحميــد ،وقد
أ�قيــم فــي تشــرين أالول مــن عــام
 1890احتفــال بافتتــاح الســدة
وحضــره الوالــي (ســري باشــا) ومعه
عبــد الرحمــن الكيالنــي ورفعــت
أ�فنــدي الجادرجــي أو�عيــان بغــداد
أو�عيــان الحلــة وكربــاء ،ومضــى
الشــريفي بقولــه ان الطابــوق الــذي
بنيــت بــه الســدة اســتخرج كلــه مــن
خرائــب بابــل واســتخدم الديناميــت
مــن أ�جــل ذلــك ،اذ كان يوضــع فــي
جــدران قصــور (بختنصــر) لنســفها
واســتخالص الطابــوق منهــا وقــد
تصدعــت الســدة المذكــورة فــي عــام
 1903وبقيت الحالة ســيئة في شــط
الحلــة إ�لــى أ�ن أ�كمــل (ويلكوكــس)
انشاء سدة الهندية في عام .1913
سدة َّ
الهندية الثانية

لكــن الســدة التــي بناهــا المهنــدس
الفرنســي (شــو نديــر فر) عــام 1890
علــى نهــر الفــرات أ�خــذت تتهــدم
بمــرور أاليــام حتــى إ�ذا حــل عــام
 1905أ�صبحــت الحالــة فــي شــط
الحلــة أ�شــد ممــا كانــت عليــه قبــل
انشــاء الســدة وانقطعــت الميــاه فــي
موســم الصيهــود عــن أ�راضــي الحلــة
والديوانية والدغارة ،وقال الشريفي:
«في شــهر كانون أالول  1908وصل
المهندس البريطاني المعروف (وليم
ويلكوكــس) إ�لــى بغــداد ،اذ عينتــه
الحكومــة العثمانيــة مستشــارا للري
فــي العــراق وبعــد دراســة الوضــع
اقترح بناء سدة ذات أ�بواب حديدية
علــى بعــد  800متر من شــمال ســدة
(شــو نديــر فــر) ،أو�خــذت الحكومــة
بهــذا االقتــراح وعهــدت ببناء الســدة
إ�لــى شــركة (جاكســون) البريطانيــة
وباشــرت الشــركة العمــل في شــباط
 ،1911اذ بنيت السدة على اليابسة
في الجهة الشــرقية مــن مجرى النهر
واســتخدم فيهــا زهــاء  3500عامــل

عراقــي ،وجــرى العمــل فيهــا بدقــة
عجيبــة ،ويعــود الفضــل للشــركة
والمهنــدس ببنائهــا بتلــك الضخامــة
فــي وضــع إ�داري متفســخ ،وبلغــت
تكاليف السدة ربع مليون ليرة وهذا
مبلغ زهيد ويمكن أ�ن نعزو ذلك إ�لى
رخــص أ�جور العمل من جهة ونزاهة
المشرفين على العمل من جهة
أ�خرى».
واكــد الشــريفي انــه فــي  12كانــون
أالول  1913جــرى االحتفــال
بافتتــاح الســدة بحضــور الوالــي
بالوكالــة محمــد فاضــل باشــا
الداغســتاني وقناصــل الســفارات
والعيــان ،وكان
وكبــار الموظفيــن أ
حفال مهيبا ،أ�لقى فيه المستر هويتلي
منــدوب الشــركة خطابــا بالفرنســية،
أف�عقبــه الداغســتاني بخطــاب آ�خــر
بالتركيــة ،وامســك بعدها بالمســحاة
وازال شيائ من التراب ثم سارع 20
عامال إلزالة التراب في خمس دقائق
لتتدفق المياه نحو السدة.
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درجال :التحضيرات بدأت ولن تتوقف حتى انطالق البطولة
دار السالم /بغداد
بــارك وزيــر الشــباب والرياضة عدنان درجــال للجماهير الرياضية
َ
ً
ـرف
إ�عالن االتحادات الخليجية رســميا إ
جماع منح البصرة شـ َ
وبال ِ
تنظيم بطولة خليجي . 25
ِ
َ
وقــال درجــالُ :نثمـ ُـن الدعم الكبير مــن الحكومــة العراقية ،وعلى
ـوزراء مصطفــى الكاظمي والوزارات والمؤسســات
أر�ســها رئيس الـ ِ
ـفريق واحد
ك
والرياضة
ـباب
ـ
ش
ال
وزارة
ملت
ع
الســاندة الُأ خرى ،إ�ذ َ
ٍ
مــع محافظــة البصــرة والهيئــة التطبيعيــة التحــاد الكــرة وتكللــت
ـاح ،وبتناغـ ٍـم ودعـ ٍـم كبيريــن جـ ًـدا مــن أالشــقاء في
جهودهــا بالنجـ ِ
ـات
الخليــج ،وتابــع بالقــول :ال يســعنا إ�ال أ�ن ُنقــدم لهــم أ�ســمى آ�يـ ِ
بد�
ـان ،مؤكديــن للجميـ ِـع أ�ن العمل الفعلــي الكبير أ
ُ
ـكر واالمتنـ ِ
الشـ ِ
صورة ممكنة ،ونحن
�
على
البصرة
تحضير
نحو
اللحظة
منذ
ِ
فضل ٍ
ُ
أ ِ
ِ

وطني الصاالت يواجه تايالند في
ملحق التأهيل للمونديال

دار السالم /متابعة
وضعــت القرعــة منتخبنــا الوطنــي
لكــرة الصــاالت أ�مــام منتخــب
تايالنــد فــي الملحــق آالســيوي
المؤهل الى أك�س العالم.
وســيخوض المنتخبــان مباراتيــن
ذهابــا و إ�يابــا فــي العشــرين
والخامــس والعشــرين مــن شــهر
أ�يــار المقبــل ،لتحديــد المنتخــب
المت�هل الى نهائيات أك�س العالم.
أ
ويدخــل منتخبنــا الوطنــي لكــرة
داخليا
عداديا
ً
ـكرا إ� ً
الصــاالت معسـ ً
في محافظة النجف أالشرف ،قبل
المشــاركة فــي الملحــق المؤهــل
الــى بطولــة أك�س العالــم ،المقــررة

إ�قامتــه فــي بدايــة شــهر أ�يلــول الســبت المقبــل ويســتمر لمــدة البرنامــج التدريبــي لالعبيــن مــن
ـد� المعســكر مــن يوم ســبعة أ�يــام ،ويتضمــن تكـثيفـ ًـا في خــال زيادة الوحــدات التدريبية،
المقبــل ،ويبـ أ
وتقديــم إالرشــادات والنصائــح
الفنية لهم.
ودعــا الجهاز الفنــي  23العبا ،على
أ�ن يختــار منهــم  17العبــا لتمثيــل
العراق في هذه التصفيات.
ويشــرف علــى المنتخــب ،المدرب
هيثــم بعيــوي ،يســاعده كل مــن
وميــض شــامل وعبــد الــرزاق أ�بــو
الهيــل ،وســالم عــودة ،وحســين
بالضافــة
شــال مدربـ َـا للحــراس ،إ
إ�لــى إالداري طالــب حســين،
والمعالــج حبيــب جبــار ،ومديــر
المنتخب علي عيسى.

مطالبات بإكمال ملعب السماوة
األولمبي وإنقاذه من التلكؤ واإلهمال
دار السالم /بغداد
بالرغــم من مضي ســنوات عديدة علــى وضع الحجر
االســاس لتشــييد الملعــب االولمبــي فــي مدينــة
الســماوة ،إ�ال ان التلكــؤ فــي التنفيــذ ،صــار ســمة
هــذا الملعــب الواضحــة ،وقبلــه اكـتملــت عشــرات
المالعــب التــي وضــع حجــر اساســها معــه أ�و بعده،
بينما ظلت هياكل الملعب شــاخصة مثل أالطالل
ولــم تــزد نســبة انجــاز العمــل فيــه علــى  %25فــي
احسن االحوال.
وناشــد رياضيــون ومعنيــون ،وزارة الشــباب
والرياضة ،االلتفات لهذا المرفق الحيوي والضغط
للســراع فــي مراحل التنفيذ
على الشــركة المنفذة إ
أ�سوة بباقي المالعب العراقية.
وكان معــاون مديــر قســم المشــاريع الســتراتيجية
فــي دائــرة الشــؤون الهندســية والفنية فــي الوزارة،
قــد ذكــر ،ان “ نســبة االنجــاز فــي مشــروع ملعــب

الســماوة االولمبي وصلت الى  % 24ونســبة االنجاز
المالــي بلغــت  ،“ % 17مشــيرا الــى ان “الــوزارة
ماضيــة فــي تذليــل جميــع الصعوبــات التــي تواجــه
الشركة المنفذة للملعب من اجل مواصلة العمل,
ليكــون صرحــا رياضيــا يخــدم شــباب ورياضيـ ــي
محافظــة المثنــى» .وســبق ان تعاقــدت وزارة

الشــباب والرياضيــة مــع شــركة إ�يطاليــة إلنشــاء
ملعب الســماوة “الخافورة” الذي يتسع لـ 20000
متفــرج قبــل عــدة ســنوات ،وقبلها أ�كملــت الوزارة
كل الموافقــات أالصوليــة المتعلقــة باســتمالك
أالرض وتسليمها إ�لى الشركة المنفذة .

والجمل .
واثقون أب�ن البطولة ستكون هي أالكبر أ
َ
الشــكر والتقديــر إ�لى إالعــام الرياضــي والجماهير
َوقــدم درجــال ُ
العراقيــة وجميـ ِـع الفــرق واللجان التــي وقفت مع مســاعي العراق
منوهــا بـ أـ�ن جهــد الدعــم المقبل الــذي باركه
الســتضافة البطولــةً ،
ً
المالعب
أالشــقاء فــي الخليــج هــو الســعي لرفـ ِـع الحظــر كليــا عــن
ِ
للا وتضافــر جهــود أالشــقاء
العراقيــة ،وهــو مــا ســيحصل بعــون َّ ِ
المرحلة أالولى
ـول:
ـ
ق
بال
حديثه
والصدقــاء معنــا  .واختتـ َـم الوزير
أ
ُ
البطولة انتهت اليوم بالنجاح ،ونجد أ�ن
تنظيم
لكسب
العمل
من
ِ
ِ
ِ
ِ
جميعا
ـعينا
ـ
س
وتتطلب
ا
جهد
ـثر
ك
وال
ـم
ـ
ه
ال
هي
ـة
ـ
ل
المقب
الصفحــة
أ
أ
ً
ً
إلكمــال جميـ ِـع االحتياجــات وتوفيــر أالجــواء أالفضــل للبطولـ ِـة،
ـزم ال يلين ومعنا جمهــور رائع وكبير
وســنتوكل علــى َّ ِ
للا بجهـ ٍـد وعـ ٍ
للنجاح الباهر.
يدعمنا وهو رهاننا أالكبر
ِ

عادل ابراهيم :ال يوجد تخطيط
مستقبلي للفئات العمرية
دار السالم /بغداد
بيــن مدرب اشــبال الصليخ عــادل ابراهيم
ان جميــع االنديــة المحليــة تركــز فقط على
الفريــق أالول ،وفــي المقابــل تهمل الفائت
االخرى وهو دليل على سوء التخطيط.
وقــال ابراهيــم :ان الفــات العمريــة تعانــي
إالهمــال ،بســبب تركيــز االنديــة المحليــة
علــى الخــط أالول ،وهــو مــا أ�دى إ�لى تراجع
مستوى كرتنا في االعوام االخيرة.
واضــاف ان المراحــل الســنية (االشــبال-
الناشئين-الشــباب-الرديف) ،تضم عناصر
مميــزة ،والبــد مــن ان تكــون هنــاك برامــج
تطويريــة وخطــط مســتقبلية طويلــة أالمــد
الحتضــان هــذه المواهــب وتوفيــر جميــع
مســتلزمات النجــاح لهــا ،وال يقتصــر الدور
علــى ادارات االنديــة فقــط بــل يشــمل
وزارة الشــباب والهيئــة التطبيعية واللجنة
االولمبيــة .واشــار الــى ان اهــم فقــرة يجــب
التركيــز عليهــا هــي اقامة مســابقات للفائت
العمريــة وتنظيمهــا بالشــكل الصحيح ،مع
ضــرورة محاربة ظاهــرة التزوير ،من خالل
وضــع لجنــة خاصــة للكشــف عــن االعمــار
الحقيقيــة لالعبيــن ،كما دعا الــى اهمية ان
تكــون هنــاك معايير في تســمية المدربين،
وان تقــام دورات وورش محليــة واســيوية
لالرتقاء بمستوياتهم.
وعــن كــرة الصليــخ وامكانية عــودة النادي

الــى دوري االضــواء ذكــر ان الخــط أالول
بالطريق السليم لكونه بلغ االدوار النهائية
ألت�هيلــي الدرجــة االولــى ،ويمتلــك جميــع
مقومــات النجــاح للمنافســة علــى المراكــز
االولى ،والفوز إب�حدى بطاقات الترشح الى
الــدوري الممتــاز ،وهــو ما يحســب لـ إـ�دارة
الداعمة لمسيرة الفريق.
وتابــع ،أ�مــا بالنســبة لفريــق االشــبال إف�نــه
يواصــل تدريباتــه تحــت قيادتــه ،تحضيــرا
لمنافســات الــدوري ،الفتــا الــى ان قائمتــه
تضــم العديــد مــن المواهــب ،ويتوقــع
لهــا ان تكــون نــواة االنديــة الجماهيريــة
والمنتخبــات الوطنيــة مســتقبال .وبشـ أـ�ن
مســيرته الرياضيــة اوضــح ان مشــواره
ـد� مــع الصليــخ تحــت
الكــروي كالعــب بـ أ
قيــادة المــدرب خضيــر عبــاس ،ولعــب في
صفــوف الجيش عدة مواســم ،واحترف في
االمــارات وشــارك ضمــن دوري الشــركات
بقميــص الجزيــرة الحمــراء ،ومســيرته
التدريبيــة متواصلــة بعــد ان قــاد الفــات
العمريــة لناديـ ــي الحســين وامانــة بغــداد
ســابقا ،والصليــخ حاليــا ،معلنــا طموحــه
لنيــل اعلى الشــهادات التدريبيــة في المدة
المقبلــة  ،الســيما انــه يمتلك حاليا شــهادة
اسيوية فئة (.)C
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فلسطيني ينشئ تطبيقا يجمع تالوات قراء أم الدنيا
قادت الصداقة الشــاب الفلســطيني غســان علي ،إ�لى فكرة إ�نشــاء تطبيق
القر�نيــة للقــراء
إ�لكـترونــي ،هــو أالول مــن نوعــه ،الــذي يجمــع التــاوات آ
المصريين القدامى والجدد.
وجمعــت أالقدار "غســان" بصديق له من مصــر ،فر من مالحقة االنقالب
بعــد فــض اعتصامــي رابعة والنهضة ،حيث إ�نه اســتضافه فــي ملحق تابع
لبيتــه الكائــن فــي الدوحــة بقطــر مــدة مــن الزمــن ،ألي�تيــه ذات مــرة وهــو
يســتمع إ�لــى أ�حــد القــراء المصرييــن ،فذهــل بجمــال صوتــه وحيــن سـ أـ�ل
صديقه عن اسم هذا القارئ ،أ�جابه أب�نه القارئ والمبتهل طه الفشني.
كانــت هــذه المــرة أالولــى التــي يســمع فيها "غســان" بهــذا االســم ،فدفعه
فضولــه إ�لــى البحث عن تالواته في موقع "يوتيــوب" ،يقول" :ظننت أ�نني
الوحيــد الــذي ال يعــرف طــه الفشــني ،فسـ أـ�لت أ�صدقــاء لــي ألتفاجـ أـ� أب�نهم
ال يعرفونــه أ�يضــا ،مــا جعلنــي أ�بحــث عن تــاوات هــذا القــارئ المجهول،
أو�ستمع إ�ليها واحدة تلو أالخرى".
وبعد سفر الشاب المصري صديق غسان ،دخل أالخير في دوامة البحث
عــن تــاوات قــراء أ"�م الدنيــا" ،وجمــع الجميــل منهــا والمميــز كــي تكــون
قريبة منه حين يريد االســتماع إ�لى شــيء منها ،حتى إ�نه جمع خالل سبع
سنوات مكـتبة كبيرة تحوي أ�كـثر من  200قارئ.
بعــد ذلــك؛ الحــت لغســان فكــرة أ�ن يوصــل هــذه التــاوات إ�لــى الجميع،
فكان أ�فضل خيار هو أ�ن ينشــئ تطبيقا إ�لكـترونيا مجانيا ،يصل إ�لى أ�يدي
الناس بسهولة ،من غير أ�ن يكلفهم ذلك عناء أ�و ماال.

ـد�ت بجمــع المزيــد مــن التــاوات ،ومعالجتهــا فنيــا مــن
يقــول غســان" :بـ أ
خالل بعض البرامج ،ومع أ�نني كنت أ�مكث أ�كـثر من  12ساعة يوميا ،إ�ال
أ�ن الوقت لم يســعفني في إ�نجاز العمل والفرز ،حيث إ�ن مشــاغل الحياة
بالبداع ،والجمال
ال تنتهي ،والمقاطع الصوتية كـثيرة جدا ،وكلها يفيض إ
للسماع".
الساحر أ
"كورونا" ساهم في إالنجاز
وجاء يوم  27شباط /فبراير  ،2020حيث أ�كدت دولة قطر اكـتشاف أ�ول
إ�صابــة بفيــروس كورونــا في البــاد ،فكانت ضارة نافعة بالنســبة لغســان
الذي أ�وضح" :جاء الحجر الصحي في أ�واخر آ�ذار /مارس  2020من أ�جل
مكافحة انتشار كورونا ،وتعطلت أالشغال ،حيث بلغت نسبة الشركات
العاملــة حينهــا  20بالمئة ،فقررت أ�ن أ�ســتغل هــذه الفرصة التي ربما لن
ور�ى النور في
تتكرر مرة أ�خرى ،واستطعت أ�ن أ�نهي عملي في التطبيق ،أ
يوم عرفة الموافق  29تموز /يوليو ."2020
رحلة غســان مع التطبيق لم تقتصر على فرز التالوات ،بل كان ال بد من
جمــع معلومــات تعريفيــة عن كل قــارئ ،ووضع صورة شــخصية له ،وهنا
كانــت الصعوبــة الحقيقية؛ حيث إ�ن العديد مــن القراء ال تتوفر لهم صور
وال أ�يــة معلومــات شــخصية عنهــم ،أالمــر الــذي احتــاج إ�لى بحــث طويل،
وتواصــل مــع مــن تتشــابه أ�ســماء عائالتهــم مــع عائــات القراء مــن خالل
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،ورغــم هــذا  -بحســب غســان  -إف�نــه مــا زال
هنــاك عــدد قليــل من القراء ال تتوفر عنهــم أ�ي معلومات ،وبعضهم آالخر

ال تتوفر له صورة شخصية.
ويضيــف غســان" :عندمــا قــررت ترتيــب القــراء فــي التطبيــق؛ أر�يــت أ�ن
يكــون الترتيــب حســب العمــر تقديــرا لفضــل أ�صحــاب المدرســة أالولــى
بد�ت التطبيــق بالقارئ أ�حمد
والمؤسســين لدولــة التــاوة في مصر ،وقــد أ
ُ
وللسف
ندا الذي يعد مؤسس هذه المدرسة ،وهو مولود في عام  ،١٨٥٢أ
ال يتوفر له أ�ي تسجيالت صوتية ،أو�قدم قارئ في التطبيق ممن تتوفر له
تالوات مسجلة هو القارئ علي محمود المولود عام ."١٨٧٨
ويعــد هــذا التطبيــق هــو أالول والوحيد في مكـتبــة التطبيقات الذي جمع
القــراء المجوديــن في مصــر قديما وحديثــا ،ويحتوي التطبيــق على إ�ذاعة
عند تشغيلها ستتمكن من االستماع إ�لى تالوات مختارة ومميزة ،وما زال
النشر للتالوات مستمرا كلما توفر شيء منها مع وجود خدمة التحميل.
وحول تطلعاته المســتقبلية؛ يقول غســان إ�نه يســعى إ�لى تطوير التطبيق
بحيث يشــتمل على أالذان بصوت عدد من قراء مصر ،ونســخة كاملة من
بالضافة إ�لــى ميزات
المصحــف الشــريف بصــوت قــراء مصرييــن قدامــى ،إ
أ�خرى جديدة ،كمواقيت الصالة ،وتحديد اتجاه القبلة.
وتجدر إالشارة إ�لى أ�ن تطبيق "تالوات مصرية" متوفر على كل من غوغل
بــاي ســتور ( ،)https://cutt.ly/tilawatآو�ب ســتور (https://cutt.
.)ly/tilawat-iOS

