
ذي قار... جرح عراقي جديد

دار السالم/ بغداد 
الحســين  مستشــفى  حريــق  حادثــة  العراقــي،  االســامي  الحــزب  دان  اأ  

التعليمي في ذي قار.

 وقال الحزب في بيان صحفي، إن حريق مركز العزل الطبي في ذي قار 

ســف واالســتنكار  فاجعــة عراقيــة جديــدة ال تكـفــي كل عبــارات الحزن واالأ

نــه ال بــد مــن الحــزم فــي متابعــة هــذا  لتصــف مشــاعرنا تجاههــا، مضيفــًا اأ

الموضوع والتحقيق الجاد ومحاسبة المقصرين.

مــن جهتــه اعتبــر االميــن العام للحــزب االســامي العراقي رشــيد العزاوي 

فاجعــة مركــز عــزل مصابــي كورونــا فــي محافظــة ذي قــار تجديــدًا لحــزن 

العراقيين.

وقــال العــزاوي فــي بيــان صحفي إن هــذه الفاجعة تجدد حــزن العراقيين 

هللا  رحــم  مضيفــًا:  والمصابيــن،  الشــهداء  مــن  بريــاء  االأ علــى  المســتمر 

بنــاء العــراق ومــّن علــى المصابيــن بالشــفاء العاجــل والتــام وانــا هلل وإنــا  اأ

اليــه راجعــون. بــدوره عبــر رئيــس مجلــس شــورى الحــزب االســامي ايــاد 

الســامرائي عــن حزنــه ومواســاته للعراقييــن عامــة ولــذوي الضحايا حريق 

مستشفى الحسين خاصة.

وقــال الســامرائي: إنــه ال نملــك ونحــن نشــاهد هــذه المناظــر المؤلمــة مــن 

ن نعبر عن بالغ حزننا ومواساتنا للعراقيين  رض الناصرية العزيزة إال واأ اأ

عامــة ولــذوي الضحايــا خاصــة، متســائًا: إلــى متــى تبقــى هــذه الحــوادث 

تتكــرر واالداء الحكومــي ازاءهــا ال يتناســب مــع مســتويات هــذه الكــوارث 

االنسانية؟!.

من االقليم

04

الجمدانــي .. الــزي والهويــة والحرفة 

اليدوية

تحقيقات وحوارات 
ومنحوتــات  فخاريــات  اآلثــار..  متحــف 

تنبض بالتاريخ

مالعب
قــار..  ذي  فاجعــة  أرواح  علــى  حــدادًا 

التطبيعية ترجئ نهائي بطولة الكأس

االخيرة
الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  اســتمرار 

والحرائق بأمريكا الشمالية 
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االفتتاحية

فاجعة ذي قار.. من المسؤول؟كتبها: المحرر السياسي
يغــدو وصــف حريــق حادثــة حريــق مستشــفى الحســين 

م  اأ هــي كارثــة  اأ قــار محيــرًا وصعبــًا،  فــي ذي  التعليمــي 

م ماذا؟ فاجعة اأ

جديــد..  عراقــي  جــرح  إنــه  بــل  ســبق،  مــا  كل  هــو 

كـثيــرة  العراقييــن  هــي جراحــات  وكــم  وحزيــن،  ليــم  اأ

وعديدة؟!!

ان ما حصل في ذي قار الجريحة، وقبلها في مستشفى 

ابــن الخطيــب ، وقبلهــا الكـثيــر، يمثــل حدثــًا كبيــرًا، 

فــي ســجل  تمــر  ومصيبــة وطنيــة كبــرى، ال يمكــن ان 

العراق ببساطة.

الحرائــق  تحــول  هــو  اليــوم  يحصــل  مــا  ن  اأ والملفــت 

مــان،  البســيطة إلــى كــوارث مفزعــة، لغيــاب شــروط االأ

وتــردي المبانــي، وعــدم المتابعــة، وتغــول الفســاد فــي 

عمــق اجــزاء مؤسســات الدولة العراقية.. فكيف يشــعر  اأ

مان والمكان التي يرتجي منه الشفاء  المواطن اليوم باالأ

يخرج منه متفحمًا بهذه الصورة المبكية.

ان تشــكيل اللجــان، واعــداد التقاريــر، والوصــول إلــى 

الســبب الحقيقي، امر مطلوب دون شــك، ولكنه ليس 

كافيًا ما لم يكن خطوة اولى في اصاح واقع الحال.. 

ساســي فــي كل مــا يحصــل هــو فشــل وعجــز  والســبب االأ

وفســاد الواقــع العراقــي، وليــس فــان وفــان ممــن يتم 

ن نغفــل  التضحيــة بهــم بتحميلهــم المســؤولية... دون اأ

همية معرفة الطرف المتسبب ان كان موجودًا. اأ

و  اأ غيرهــا..  مثــل  قــار  ذي  فاجعــة  تكــون  ن  اأ يمكــن  ال 

ن ذلــك معنــاه تكــرار  تســجل مثــل بقيــة الحــوادث، الأ

برياء. وقوع امثاله، وفقدان المزيد من ارواح االأ

ان الموقــف المطلــوب واضــح للجميــع اليــوم، محاســبة 

الحكوميــة،  المؤسســات  هيــل  تاأ واعــادة  المقصريــن، 

صبــح عنــوان  ومكافحــة الفســاد االداري والمالــي الــذي اأ

يمنحــه  مــا  العراقــي  المواطــن  ومنــح  العراقــي،  واقعنــا 

ســباب  قــدرًا مــن االطمئنــان علــى حياتــه بعدما فقد كل اأ

السعادة والراحة بسبب ما يجري.

ن نقــول: رحــم هللا شــهداء ذي قــار وكل  وال نملــك إال اأ

شــهداء العراق.. وحفظ وطننا الحبيب ومدننا كافة من 

كل شر ومكروه.. انه سميع مجيب الدعاء.
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احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم.. عمال 

نظافة يقطعون طريق ناصرية  بغداد

باألسماء.. الصحة تفصح عن عدد 

الضحايا الحقيقي لكارثة الناصرية

القبض على 27 اجنبيا في البصرة

دار السالم/ بغداد

مــن  المحتجيــن  مــن  عــدد  قطــع 

قــار،  ذي  فــي  النظافــة  عمــال 

الرابــط  العــام  الطريــق  ربعــاء،  الأ

بالعاصمــة بغداد مــن خالل حرق 

خــر  تاأ علــى  احتجاجــا  طــارات  الإ

صــرف رواتبهــم. وقــام “العشــرات 

من العاملين بقســم خدمات الحي 

“قطعــوا  قــار،  ذي  فــي  الصناعــي 

 – ناصريــة  بيــن  الرابــط  الطريــق 

خر صرف  بغداد، احتجاجــا على تاأ

كد  رواتبهــم منــذ نحــو شــهرين”. واأ

يعانــون  بانهــم  النظافــة  “عمــال 

صعبــة”،  معاشــية  ظــروف  مــن 

المحليــة  الحكومــة  طالبــوا  فيمــا 

“بالتدخل وصرف رواتبهم”.

دار السالم/ البصرة

لقاء القبض على 27 اجنبيا من  قامة، باإ حوال المدنية والجوازات والإ علنت مديرية الأ اأ

قامة، في محافظة البصرة. المخالفين لقانون الإ

قامة في  حــوال المدنيــة والجــوازات والإ ن “مــالكات مديريــة الأ وذكــر بيــان للمديريــة، اأ

جنبيا، لمخالفتهم شــروط قانون  لقــت القبــض علــى ) 27 ( شــخصا اأ محافظــة البصــرة اأ

جانب العراقي رقم 76 لسنة 2017”. قامة الأ اإ

جانــب  ن “الجهــود مســتمرة فــي مالحقــة الأ ونوهــت المديريــة، بحســب البيــان، الــى اأ

جانــب المخالفين للقانون  شــخاص الأ يواء الأ المخالفيــن”، مطالبة المواطنين بـ”عدم اإ

والبالغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام”.

دار السالم/ بغداد

رقــام  الأ والبيئــة،  الصحــة  وزارة  كذبــت 

المتداولة لضحايا مستشــفى الحســين )ع( في 

مدنية الناصرية.

كــدت الوزارة، في بيان صحفي، “عدم صحة  واأ

رقــام لضحايــا مستشــفى  مــا يتــم تداولــه مــن اأ

الناصريــة، فــي بعض وســائل العالم ووســائل 

التواصل الجتماعي”.

الدفــاع  عمــال  اأ انتهــاء  “بعــد  ن  اأ ضافــت،  واأ

ذي  محافظــة  فــي  العدلــي  والطــب  المدنــي 

قــار بلــغ مجمــوع شــهداء حادثــة ردهــة العزل 

مــام الحســين عليــه  )النقــاء( فــي مستشــفى الإ

الســالم 39 شــهيدا معلوم الهوية و 21 شــهيدا 

مجهول الهوية”.

نها “المصدر الرســمي الوحيد  وقالت الوزارة، اإ

للمعلومــات والحصائيــات”، مهيبة بـ”وســائل 

العالم اعتماد المصدر المخول”.

القبض على ثالثة متهمين بحيازة 

المخدرات في محافظتين
دار السالم/ بغداد

فــادت المديريــة العامــة لمكافحــة  اأ
العقليــة،  والمؤثــرات  المخــدرات 
علــى  القبــض  لقــاء  باإ ربعــاء،  الأ
ثالثــة متهميــن بحيــازة المخــدرات 
بيــان  وذكــر  محافظتيــن.  فــي 
المديريــة  “مفــارز  ن  اأ للمديريــة، 
المخــدرات  لمكافحــة  العامــة 

لقــت القبــض  والمؤثــرات العقليــة اأ
علــى ) 3 ( متهميــن، اثنــان منهمــا 
خــر فــي  نبــار، ومتهــم اآ بمحافظــة الأ
ضــاف البيان،  محافظة واســط”. واأ
بحوزتهــم  ضبطــت  “المفــارز  ن  اأ
تســتخدم  دوات  واأ مخــدرة،  مــواد 

للتعاطي”.

البحرين تعلق دخول المسافرين من 

16 دولة جديدة بينها العراق
دار السالم/ متابعة

دراج 16 دولة جديدة  علنــت البحريــن، اإ اأ
مــن ضمنهــا العــراق فــي القائمــة الحمــراء 
ليها.  وذكر بيان  التي يحظر الســفر منها واإ
نه  للشؤون الطيران المدني في البحرين، اأ
“بنــاًء على توصيــة الفريــق الوطني الطبي 
)كوفيــد-19(  كورونــا  لفيــروس  للتصــدي 
علنــت  اأ التنســيقية،  اللجنــة  وموافقــة 
شؤون الطيران المدني عن تحديث قائمة 
الحمــراء  القائمــة  علــى  المدرجــة  الــدول 

دراج )جمهوريــة موزمبيــق، جمهوريــة  بــاإ
زيمبابــوي،  جمهوريــة  ميانمــار،  اتحــاد 
جمهوريــة  الشــعبية،  منغوليــا  جمهوريــة 
ناميبيــا، الوليــات المتحــدة المكســيكية، 
يــران  اإ جمهوريــة  التونســية،  الجمهوريــة 
فريقيــا،  اأ جنــوب  جمهوريــة  ســالمية،  الإ
ندونيســيا، جمهوريــة العــراق،  جمهوريــة اإ
جمهوريــة الفلبين، جمهورية بنما، مملكة 
وغنــدا،  اأ جمهوريــة  التحاديــة،  ماليزيــا 

جمهورية الدومينيكان(.
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بعد مناشداتهم بإعادة إعمار الجامع النوري بتصميمه 

القديم.. أهالي الموصل يرفضون خطة اليونسكو
دار السالم/ نينوى/ متابعة

الموصــل  مدينــة  فــي  الكبيــر  النــوري  الجامــع  يقــع 

يقونة المدينــة التي دمرت  شــمالي العــراق، اذ يعــد اأ

القــوات  نفذتهــا  التــي  العســكرية  العمليــات  خــالل 

منيــة العراقيــة ضــد عصابات داعش مطلــع العام  الأ

2017، وكان الجامــع النــوري قــد بنــي فــي عهــد نور 

)قبــل  الهجــري  الســادس  القــرن  فــي  زنكــي  الديــن 

9 قــرون( وســمي علــى اســمه، وعــرف الجامــع قبــل 

الشــرق،  نحــو  المائلــة  }الحدبــاء{  بمنارتــه  تفجيــره 

لقــاء  ن شــهد اإ وقــد نــال الجامــع شــهرة كبيــرة بعــد اأ

بي بكــر البغدادي  زعيــم عصابــات داعش الرهابــي اأ

ول جمعة ظهر فيها بعد سقوط الموصل في  خطبة اأ

العاشر من حزيران عام 2014.

معماريون

وواجــه مشــروع ترميــم }جامــع النــوري الكبيــر{ في 

مدينة الموصل مركز محافظة نينوى رفضًا وشكاوى 

لمــات المهندســين المعماريين العراقيين، بســبب 

مجموعــة من التغيــرات التي ســتحاول تغيير معالم 

ن المجمع الجديد  ى اغلب المعماريين اأ الجامع، وراأ

للمســجد يحتــوي على }مفاهيم دخيلــة{ ل وجود لها 

كدت منظمة اليونســكو التي ترعى  مطلقًا، في حين اأ

خذ بعين العتبار هذه المالحظات. نها تاأ المشروع اأ

فــي حيــن شــعر مهندســون محليــون بالســتياء مــن 

مشــروع تصميــم الجامــع الحديــث فــي محافظتهــم 

ومدينتهــم الموصــل التي تفتخــر بتراثهــا المعماري، 

اليونســكو  ومنظمــة  العراقيــة  الحكومــة  وكانــت 

مــم المتحدة قد اعلنتــا مطلع عام 2018  التابعــة لالأ

التــراث  وترميــم  حيــاء  اإ عــادة  لإ مشــروع  طــالق  اإ

الدينــي للمدينــة، خاصــة مســجد النــوري، وتــم فتــح 

بــاب مســابقة لختيــار تصميــم، وفــاز بها مهندســون 

معماريون مصريون.

ت منظمــة اليونســكو العمــل  وفــي عــام 2019 بــداأ

رضية من موقــع جامع النوري  لغــام الأ زالــة الأ علــى اإ

ومنــارة الحدبــاء بمســاندة واشــراف مديريتــي بلديــة 

الموصــل والبلديــات، اذ تمــت فــي حينهــا ازالــة مــا 

تبقــى مــن الهيــكل الهــش للمئذنــة التاريخيــة، التــي 

يبلغ ارتفاعها 45 مترا، والتي ُبنيت منذ ما يزيد على 

840 عامــا، واعلنــت الحكومــة المحليــة فــي حينهــا 

نقــاض بالكامــل مــن محيــط المئذنــة  انتهــاء رفــع الأ

شــرطة حول  والجامــع، وثبتــت قبــة الجامــع بوضع اأ

قاعدتها ودعاماتها.

خالفة كاذبة

وكان جامــع النــوري الكبير الذي اعلن زعيم داعش 

بــو بكــر البغــدادي، مــن خاللــه  اأ الســابق الرهابــي 

}الخالفــة{ فــي 2014، قــد تعــرض ومئذنتــه المائلــة 

الشهيرة للتدمير عام 2017.

منظمــة  عملــت  التدميــر،  مــن  ســنوات  ربــع  اأ وبعــد 

مارات حملة تبرعت بمبلغ 54 مليون  اليونسكو والإ

وروبي عمل ايضا على  دولر للمشــروع، والتحــاد الأ

تــراث المدينــة مــن خــالل تشــييد المعالــم  حمايــة 

برزها جامع النوري ومنارة الحدباء. ثرية، واأ الأ

اخفاق

وقالت منظمة اليونســكو بانها ســتعمل }على ترميم 

فــق  اأ يــوم تحــدد  التــي كانــت ذات  الحدبــاء  مئذنــة 

المدينــة، وتعيــد بنــاء مجمــع مســجد النــوري كمــالذ 

للسالم والمصالحة}

لكن المشــروع قوبل باســتياء مهندســين معماريين 

شــهر  اأ حــد  اأ فتحــي  حســان  اإ بينهــم  مــن  عراقييــن، 

المهندســين المعمارييــن فــي العــراق الــذي وصــف 

ســاة  نه }اخفاق تام، فكل شــيء كان ماأ المشــروع باأ

مروعة بالنسبة لنا}

العراقييــن  المهندســين  جمعيــة  صــدرت  اأ وبعدهــا 

التي تشــرف علــى نقابة المهندســين، بيانا قالت فيه 

ن التصميــم الفائز }معيب بشــكل خطير{، مشــيرة  اإ

نــه قــدم العديــد مــن المفاهيــم }الغريبــة{ التي  لــى اأ اإ

لى درجة ل يمكن التعرف  نها تغيير الموقع اإ من شــاأ

عليه.

الفائــز  التصميــم  ن  اإ للمشــروع  معارضــون  ويقــول 

لــى  اإ مشــيرين  الخليجيــة{  }الــروح  عليــه  تغلــب 

بيض المصقول وزوايا مستقيمة  استخدام الطوب الأ

مــن النــوع الموجــود في الخليــج، علــى النقيض من 

قــواس والمرمر المحلي والحجر الجيري التقليدي  الأ

في مباني الموصل}

بينمــا انتقــد المهنــدس المعمــاري رعــد النعيمي من 

جامعــة الموصل: }المــواد المتواجدة فــي التصاميم 

يقــاع  والإ والنســبة  والعناصــر  لــوان  والأ الحديثــة 

خرى غريبة ليس  نها لغة اأ والعالقة بين العناصر، باأ

ي عالقــة بالتراث المعمــاري الصيل الذي يعد  لهــا اأ

ايقونة نينوى}

مسابقة

حســنية  الموصليــة  المعماريــة  المهندســة  وكانــت 

نظمتهــا  التــي  بالمســابقة  شــاركت  التــي  جرجيــس 

اليونســكو مطلــع العــام الجــاري بقرابــة 120 فريقــًا 

مــن  منهــم   7 العالــم،  دول  مختلــف  مــن  هندســيًا 

التــزم  }فريقهــا  ن  اأ وقتهــا  فــي  اعلنــت  قــد  العــراق، 

بجميع المعايير والشــروط التي طرحتها اليونســكو، 

لزمت جميع الفرق بتقديم تصاميم مستوحاة  والتي اأ

مــن الهندســة المعماريــة التقليدية لمدينــة الموصل 

صالــة الجامع، فضال عــن وجوب  مــع الحفــاظ علــى اأ

عمــاره  عــادة اإ اســتخدام مــواد بنــاء محليــة ومراعــاة اإ

وفقًا للوضع الذي كان عليه قبل عام 2017}

واكــدت جرجيــس وهــي مــن ابــرز المعماريــات فــي 

اذ  للخــداع،  تعــرض  }فريقهــا  ن  اأ الموصــل  مدينــة 

لمــدة ل  التصاميــم  عــداد  اإ مــع فريقهــا علــى  عملــت 

شــهر، لتتفاجــاأ بعــد ذلك بعــدم اعتماد  تقــل عــن 4 اأ

كــدت عليهــا فــي  يــا مــن المعاييــر التــي اأ اليونســكو اأ

شروط المسابقة. 

شركات غيورة

ن التصاميم  ســف لحظــت اأ وتابعــت جرجيــس }لالأ

التــي  القديمــة  الموصــل  حضــارة  تخالــف  الفائــزة 

زقتها وطابعها الخاص في اســتخدام الحجر  تنفــرد باأ

انغالقهــا  عــن خاصيــة  فضــال  بنائهــا،  فــي  والجــص 

بنيــة  اأ بــه جميــع  تتميــز  الــذي  الداخلــي  المعمــاري 

المدينة}

احــد  مجيــد  صبــاح  المهنــدس  اكــد  جانبــه  مــن 

ن  اأ المحليــة  نينــوى  حكومــة  فــي  المعمارييــن 

النتقــادات الموجهــة للتصميــم مصدرهــا }شــركات 

شــخاص الذين  ن }بعض الأ معمارية غيورة}، مبينًا اأ

رادوا العمــل فــي المســجد ولــم تكــن لديهــم فرصة  اأ

للقيــام بذلــك خلقــوا العديــد مــن المشــكالت لوقف 

العمل}

ن }قواعد  لى اأ وكانت منظمة اليونســكو قد اشــارت اإ

المســابقة تــم تطويرهــا بالتنســيق مــع وزارة الثقافة 

ن يقدم الفائزون تصميما نهائيا  العراقية، وتوقعت اأ

كـثر تفصيال مع بدء البناء في هذا الخريف} اأ

ولــم يســتبعد باولــو فونتانــي، مديــر مكـتــب منظمــة 

جراء تغييرات على الخطط  اليونســكو في العراق، اإ

ن اليونســكو ستتشــاور مــع خبــراء  النهائيــة، وقــال اإ

ومهندسين معماريين محليين.



من االقليم العدد 1589/  5 ذو الحجة 1442 هـ / 15 تموز2021 م4 الخميس

الجمداني .. الزي والهوية والحرفة اليدوية
دار السالم/ متابعة

الجمدانــي )العمامة الكردية( يعد زيًا فولكلوريًا 
عريقًا، ويمتاز بجماله والوانه المتنوعة، ويتنوع 
اكـثــر  وللحديــث  والعشــيرة  المنطقــة  بحســب 
حــول هــذا الموضــوع، التقينــا بالســيد هدايــت 
نورالديــن شــيخاني وهو يعمل بهــذه المهنة منذ 
اكـثــر مــن ثالثــة عقــود وقــد تحدث لنــا قائــال: انا 
اعمــل هنــا منــذ تســعينيات القــرن الماضــي وانا 
بنفســي اختــرت هذا العمل لحبــي له، الذي يعد 
مهنــة فولكلوريــة كرديــة تراثية عريقــة توارثناها 
يوميــًا  هللا  مــن  وبفضــل  واجدادنــا،  بائنــا  اآ مــن 
تتطــور وتتقــدم هذه المهنــة، وزبائننــا مختلفون 
والجميــع يقبل علينا من الكرد والعرب وكذلك 

الجانب. 
 واضــاف شــيخاني: الجمدانــي كمــا نطلــق عليــه 
نحــن الكرد فيه انواع وطرازات عديدة، فالكرد 
اغنيــاء جــدا بهــذا التنــوع، فهــو يتنــوع وينقســم 
والنواحــي  والقضيــة  المحافظــات  عــدد  علــى 
الخــرى  عــن  تتميــز  عشــيرة  فــكل  والعشــائر، 
طريقــة  وايضــا  بهــا،  الخــاص  والشــكل  باللــون 
او  قبيلــة  مــن  وتختلــف  تتنــوع  الجمدانــي  لــف 
عشــيرة الــى اخــرى، فمثــال اربيــل تختلــف عــن 
عــن  تختلــف  الســليمانية  وكذلــك  الســليمانية 
دهــوك وكركــوك، وكذلك تختلف بين العشــائر 
والقضيــة والمناطــق والماكــن، ولــكل واحــدة 
مــن هــذه  المناطــق او العشــائر مــا يميزهــا عــن 

الخرى، فلكل واحدة جمالية خاصة بها. 
ة  حرفة يدويَّ

وبين: الكالو الذي يوضع تحت الجمداني يتميز 
بالــوان متعــددة، وهــي كلهــا صناعــة  هــو ايضــا 
يقمــن  اذ  النســاء،  بهــا  تمتــاز  وحرفــة  يدويــة  
بحياكـتــه وصناعته بحرفيــة عالية وتعطي جمال 
ما بعده جمال، وتتنوع الوانه واشــكاله حســب 
المناطق والمحافظات والعشــائر، فلكل واحدة 

ما يميزها باللون والشكل الخاص.
شكال نواع واأ  اأ

ن نحصي عدد انواع الجمداني  وافــاد: ل يمكــن اأ
والــكالو، فهمــا غنيــان جــدا ويتنوعــان ويمتازان 
باشكال والوان مختلفة،  ويتنوعان ايضا حسب 
طريقــة لبــس ولــف الجمدانــي حســب العشــيرة 

والمنطقة والمحافظة.
يوم الزي الكردي

شــكر حكومة اقليم كردســتان  ن اأ وهنا ل بد لي اأ
لتحديد يوم خــاص بالزي الكردي الفولكلوري، 
فالــكل فــي هــذا اليــوم يرتــدون الــزي الكــردي 
الجميــل فــي الدوائــر والمــدارس ويتــم الحتفــاء 
بهذا اليوم من كل عام وانا اقول كل يوم هو يوم 
للــزي الكــردي، فنجــد الكـثيــر مازالــوا مهتميــن 
ويرتــدون هذا الزي ونجــد الجيل الجديد متعلقًا 
الحقيقــة  وفــي  شــرائه  علــى  ويقبــل  الــزي  بهــذا 
الجمدانــي، والكالو هما من مكمالت لبس الزي 
الكردي، ويعطيان جمالية ورونقًا والقًا لمرتدي 

الزي  الكردي.
حب للمهنة

هــذه  ازاول  انــا  الحقيقــة  فــي  شــيخاني:  وقــال  
المهنة منذ ســنوات و امارسها عن هواية وحب، 

وانــا يوميــًا ارتــدي نوعــا ولونــا مختلفيــن للــزي 
الكــردي، وقد تعــودت على لبس الــزي الكردي 
خــر غيــره وانــا  ن ل اســتطيع ارتــداء اي زي اآ والآ
ســوق  فــي  عامــًا  منــذ 31  المهنــة  هــذه  امــارس 

القيصرية.
نواع الزي الكردي اأ

ن  للزي الكردي اسماء وانواعًا مختلفة  واوضح اأ
بائنا واجدادنا هناك  سابقًا، وكما سمعت انا من اآ
تعــددت  و)الرنكوجوخــر( والن  )مــراد خانــي( 
السماء والموديالت فهي تطورت ايضا، وتتنوع 
حســب الخياطة واللوان والسماء والموديالت 

كـثيرة وحسب المناطق والعشائر.
 صناعة الكمامات

واضــاف: بعــد اجتيــاح فيــروس كورونــا اللعيــن 
ابعــده هللا عنكــم وعنــا جميعــا فكرنــا بصناعــة 
كمامــات محليــة، وهــي  مــن تصميمنــا، اذ فكرنا 
بصناعة ماسك بالقماش الفولكلوري الرائع وقد 
نجحت الفكــرة والناس يقبلون عليها وخصوصا 
الجانــب والســياح واخوتنــا العــرب مــن بقيــة 
المحافظات وجميعهم ينبهرون بجمالية الفكرة  

والكمامة.
اما السيد شيروان شيخاني فتحدث لنا ايضا عن 
هذا الموضوع قائال: الجمداني فيه انواع والوان 
مختلفــة فهنالك الســود والحمر والبيض وفيه 
وايضــا  والصغيــر  والوســط  الكبيــر  قياســات، 
هنالــك الســادة وايضــا هنالــك مــن فيــه حافــات 
منقوشــة بمــا يشــبه التطريــز او الحياكــة ويوجــد 
اللــون  حســب  ويتنــوع  والبيــض،  الســود 

والحياكــة الخاصة وكذلــك طريق لف الجمداني 
س. على  الراأ

لوان متعددة ومتنوعة اأ
للجمدانــي الــوان متعــددة واللــون الواحــد ايضا 
الــى تدرجــات، فعلــى ســبيل المثــال ل  يتعــدد 
الحصــر الســود فيــه الغامــق والوســط والفاتــح 
وكذلــك هنالــك البيــض، وفيــه الغامــق والفاتح 
والوســط وفيــه انواع والــوان واشــكال متنوعة، 
وكل واحد منها يمتاز بجمالية خاصة تميزه عن 
الخــر، والحافــات فيهــا انــواع واســماء متنوعــة 
ومتعددة، مثال تدعى ريشــة او رش برك او جلة 

وكرينك او قيتان وانواع اخرى.
 واجهة سوق القيصري

نحــن نعمــل هنــا منــذ ســنوات عديــدة في ســوق 
القيصري، واصبح لنا مكان يقبل عليه الســياح 
والجانب وكذلك من بقية المحافظات الخرى 
وينبهــرون بجماليــة الكالو والجمدانــي والجميع 
لديهم حب وشــغف للتعرف علــى رموز القومية 
الكرديــة والــزي الخاص بهم، فكل ســائح عندما 
يــزور اي منطقــة يريــد التعرف على هــذا المكان 
فــي  و  بهــم  الخــاص  والــزي  اهلــه،  يرتديــه  ومــا 
بالقوميــة  خــاص  زي  هنــا  الجمدانــي  الحقيقــة 
الكرديــة، وكـثيــرا مــا يزورنــا اخوتنــا العــرب من 
بشــراء  يقومــون  ايضــا  وهــم  المحافظــات  بقيــة 
واقتنــاء الجمداني ويقومون بارتدائه كما نلبســه 

نحن.
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مراقبون: الدورة النيابية الحالية هي 
“االسوأ” واالقل انتاجا واألكثر تسيبًا

دار السالم/ بغداد 

جراءها  مــع قــرب موعــد النتخابات النيابيــة، المقــرر اإ

كـتوبــر المقبــل، بــرز  ول/ اأ فــي العاشــر مــن تشــرين الأ

روقة السياســية العراقية، حيال  نقــاش حــاد داخل الأ

داء مجلــس النــواب خالل الفترة الماضية، وما حققه  اأ

مــن تشــريعات وقوانين، واســتجوابات للوزراء، فضاًل 

عن كشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين بها.

ن تتوقــف  خيــرة، كادت اأ ربعــة الأ شــهر الأ وخــالل الأ

ل مرة  ذ لــم ُتعقــد اإ جلســات البرلمــان بشــكل كامــل، اإ

و مرتيــن، بســبب التهــاون الحاصــل مــن قبل رائســة  اأ

النشــغال  عــن  فضــاًل   – نــواب  وفــق   – المجلــس 

بالحمالت النتخابية، والستعداد لقتراع تشرين.

ويواجــه البرلمــان العراقــي انتقــادات شــعبية لذعــة 

عضائــه، وتعطيل مهامه طيلة الشــهر  بســبب تغيــب اأ

ثر انشــغالهم بالدعايــة النتخابية والترويج  الماضيــة، اإ

غراضهم الحزبية . لأ

مــن جهتــه، قــال النائــب في البرلمان، باســم خشــان، 

ن “الــدورة البرلمانيــة الحاليــة اقــل الــدورات انتاجــا  اإ

اصطدمــت  المهمــة  تلــك  غلــب  فاأ المهمــة،  للقوانيــن 

رادات الكـتل الكبيرة ويتم عرقلتها”. باإ

ن “تشــريع القوانيــن  ضــاف فــي تصريــح تلفزيونــي، اأ واأ

في هذه الدورة شــابهها الكـثير من الخلل والمخالفات 

خطاء  ن “مجلس النــواب ارتكب اأ للدســتور”، مؤكــدًا اأ

فاحشة بتشريع القوانين ومنها قانون النتخابات”.

ن المجلس، تمكن من تشــريع  خرين يردون، باأ لكــن اآ

الــدورات الســابقة  قوانيــن مهمــة كانــت عصيــة علــى 

والتقاعــد  المدنيــة  والخدمــة  الماليــة،  الدارة  ومنهــا 

مجلــس  وانتخابــات  التحاديــة،  والمحكمــة  الموحــد، 

خرها كان قانــون الموازنة التحادية الدورة  النــواب واآ

البرلمانيــة الحاليــة نجحــت فــي تمريــر تلــك القوانيــن 

المهمة”.

علــى  الحاليــة،  البرلمانيــة  الــدورة  تقييــم  وينســحب 

جمــل ملفــات مهمة، مثــل السياســة الخارجية، حيث 

مــع  التفــاق  مــن  ن،  الآ لغايــة  البرلمــان  يتمكــن  لــم 

ن الملفات العالقة معهــا، كـقصف الحدود  تركيــا، بشــاأ

زمــة الميــاه، وغيرهــا، فضــاًل عــن  العراقيــة، وكذلــك اأ

الماضيــة،  ربــع  الأ الســنوات  خــالل  العــراق،  تحــول 

لــى بــؤرة للصــراع والتنافــس بيــن الوليــات المتحدة  اإ

يران، دون قدرة المجلس على وقف تلك المعارك،  واإ

راضــي العراقيــة، ســواًء بالتفــاق مع  بعادهــا عــن الأ واإ

الكـتل السياسية والتنسيق مع السلطات التنفيذية.

ربــع الماضيــة، تغــوًل كبيــرًا  كمــا شــهدت الســنوات الأ

للســالح خــارج نطــاق الدولــة، مثل ســالح العشــائر، 

خــرى، وكذلــك  والقتتــال الــذي يحــدث بيــن فتــرة واأ

ســالح عصابــات تهريب المخدرات، فضاًل عن ســالح 

ذ  الفصائــل غيــر المرتبطــة بهيئــة الحشــد الشــعبي، اإ

لــم يتمكــن المجلــس مــن التحــرك الجدي حيــال تلك 

و استجواب الوزراء. الملفات، اأ

داء الــدورة النيابيــة الحاليــة الرابعــة،  ولــدى مقارنــة اأ

ن الفــروق ســتبدو هائلة فيما  لــدى مثيلتهــا الثالثــة، فاإ

يتعلق القوانين، وقراءاتها.

نجــزت الــدورة الثالثــة، خــالل  فعلــى ســبيل المثــال اأ

ول عددًا من القوانين، وجلسات  الفصل التشريعي الأ

البرلمــان، كمــا موضع في الجدول التالي، الذي يقارن 

ول: بين عمل الدورتين خالل الفصل التشريعي الأ

البرلمانيــة  الــدورة  خــالل  المجلــس   تمكنــت  كمــا 

جــراء 10 جلســات اســتجواب لعدد من  الثالثــة، مــن اإ

وزيــر  الفهــداوي  قاســم  وهــم  والمســؤولين،  الــوزراء 

سبق  الكهرباء وتم استجوابه مرتين، ووزير الدفاع الأ

ومــن  لمرتيــن  اســتجوابه  تــم  الــذي  العبيــدي،  خالــد 

ثــم التصويــت علــى اقالتــه مــن قبــل المجلــس لعــدم 

لى ســلمان الجميلي، وزير  ضافة اإ القناعــة باجابته، بالإ

التخطيط، ووزير التصالت حسن الراشد، فضاًل عن 

نذاك هوشيار زيباري، الذي تمت اقالته  وزير المالية اآ

لعــدم القناعــة باجابته، وكذلك وزيــرة الصحة، عديلة 

حمــود، ورئيس هيئة العالم والتصالت صفاء الدين 

ربيع ورئيس مفوضية النتخابات.

وعلــى  “الرابعــة”،  الحاليــة  البرلمانيــة  الــدورة  لكــن 

ربــع ســنوات مضــت، لــم يتمكــن المجلــس مــن  مــدار اأ

عــالم  الإ هيئــة  رئيــس  ســوى  مســؤول  ي  اأ اســتجواب 

قيل من منصبه. والتصالت علي الخويلدي، الذي اأ

النائــب فــي البرلمــان العراقــي، محمــد الخالــدي، قال 

ثر بشــكل  لــى مصلحتهــا السياســية اأ ن “نظــر الكـتــل اإ اإ

بعاد عــدد كبير  كبيــر علــى عمــل البرلمــان، حيث تــم اإ

نها  مــن القوانيــن المهمة التي كان يفتــرض تمريرها، لأ

ترتبط بحياة المواطنين، لكننا نرى الكـتل السياســية 

الكبيرة، تنشــغل بمكـتسباتها، ول تهتم للقوانين، بل 

تعتبرها درجة ثانية”.

“تحديــد  ان  صحفــي  تصريــح  فــي  الخالــدي  ضــاف  واأ

عماله،  نهاء اأ البرلمان السابع من شهر تشرين موعدًا لإ

عمالهــم،  ثــر بشــكل مباشــر علــى معنويــات النــواب واأ اأ

وا بحمالتهــم النخابيــة قبل موعدهــا، ما يعني  بــل بــداأ

عــدم قــدرة المجلــس على عقد الجلســات خالل الفترة 

ل في بعض المور، الخاصة بمصالح الكـتل  المقبلــة، اإ

السياسية”.

يدلــل النائــب الخالــدي على ذلك بـ ”قرب عقد جلســة 

خاصــة للمجلــس لتمريــر عــدد مــن مناصــب الســفراء 

ن تلــك المناصب هم حصص  ذ اأ والتصويــت عليهــم، اإ

تمريرهــم  علــى  اتفــاق  ذ حصــل  اإ السياســية،  للكـتــل 

ن “هناك قوانين  لى اأ وتقاســم تلك المناصب”، لفتــًا اإ

مهمة لكنه ُضربت ُعرض الحائط، مثل قانون مجالس 

ذ لــم تســتطيع تمريرها فــي الوقت  المحافظــات التــي اإ

نــه ل يمكن تمريرها خــالل الفترة المقبلة،  الحالــي، فاإ

وغير ذلك”.

ن غياب المحاسبة والتهاون بسبب  ويرى برلمانيون، اأ

المجامــالت مــن قبل رائســة البرلمان مــع نواب بعض 

خفاق البرلمان  لى اإ الكـتل السياسية، هو الذي يؤدي اإ

ن  فــي عقــد جلســاته طيلة الفتــرة الماضيــة، خصوصًا اأ

عــدد النــواب الحاضريــن يكــون مــا بيــن 60 و90 نائبًا 

غلب الجلسات. في اأ

ن “من ضمن  ســعد المرشــدي، اأ بــدوره، يــرى النائب اأ

جلســاته،  عقــد  فــي  النــواب  مجلــس  خفــاق  اإ ســباب  اأ

انشــغال النواب من كـتل سياسية مختلفة في الدعاية 

مر  حزابهــم فــي مناطقهــم، وهــذا الأ النتخابيــة لهــم ولأ

رائســة  قبــل  مــن  النائــب  عليــه  يحاســب  ن  اأ يجــب 

بتــرك عملــه  للنائــب  الســماح  يمكــن  فــال  المجلــس، 

التشــريعي والرقابــي والتوجــه نحو الدعايــة النتخابية 

المبكرة”.

العراقــي  النــواب  مجلــس  “رائســة  ن  اأ علــى  وشــدد 

مطالبــة بتنفيــذ العقوبــات بحــق النــواب المتغيبيــن، 

وفــق النظــام الداخلــي للبرلمــان، وتــرك المجامــالت 

قــوى  هنــاك  ن  اأ خصوصــًا  السياســية،  والضغوطــات 

قــرار  فشــال جلســات البرلمــان حتــى ل يتــم اإ تتعمــد اإ

مــن  المقصريــن  بعــض  محاســبة  و  اأ القوانيــن  بعــض 

المسؤولين في الدولة العراقية”.

والمرشــح  العراقــي  السياســي  يــرى  جهتــه،  مــن 

داء  ن “تقييــم اأ لالنتخابــات النيابيــة، عــالء الدلفــي، اأ

مجلــس النــواب فــي نهاية الــدورة التشــريعية الحالية، 

يعتمــد علــى مختلف الملفات التــي عمل عليها، خاصة 

فــي  علــى  الأ التشــريعية  الســلطة  هــو  المجلــس  ن  واأ

خــرى،  البــالد، والمراِقبــة لعمــل جميــع الســلطات الأ

ن “مجالــس النــواب  لــى اأ التنفيذيــة وغيرهــا”، مشــيرًا اإ

وعلــى مدى الفتــرات الماضية، تتحمل جزءًا كبيرًا من 

الوضع العراقي الراهن”.

لــى  اإ ينظــر  العراقــي  ن “الشــعب  فــاأ الدلفــي  ويضيــف 

خيــر، لــه مــن  نهــا المنقــذ الأ المجالــس النيابيــة، علــى اأ

ســف تحولت  الوضــع البائــس الــذي يعيشــه، لكــن لالأ

لى مكاتب صغيرة، تمارس النشاطات  تلك المجالس اإ

لى  القتصاديــة، لتحقيــق المكاســب الحزبيــة”، لفتًا اإ

داء النواب وهيئة  رقــام هي الحاســمة فــي اأ ن “لغــة الأ اأ

الرائسة وعمل المجالس”.
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عربي21 تحاور قائدا بحرب البوسنة: 
شهادة مؤلمة.. وأفق غامض

دار السالم/ متابعة

نقــل القائــد الســابق فــي الجيــش البوســني، ناظــم خليلوفيتــش، شــهادات صادمــة 

مذبحــة  فــي  ســيما  ول   ،)1995  -1992( الحــرب  بــان  اإ البــالد  شــهدتها  لفظائــع 

يام. سربرنيتسا، التي حلت ذكراها السنوية الـ26، قبل اأ

زهــر  مــام وخطيــب فــي ســراييفو، وكان قــد تخــرج مــن جامعــة الأ وخليلوفيتــش اإ

نذاك بـ"اللــواء الرابع  فــي مصــر قبــل الحــرب، لكنه التحــق بالجيش وقاد ما عــرف اآ

سالمي"، وحائز على وسام "الزنبق الذهبي" للشجاعة. الإ

وحــذر خليلوفيتــش فــي حديثــه مــن موجــة صــراع جديــدة فــي المنطقــة، فــي ظــل 

اســتمرار تنّكــر المكونيــن الصربــي والكرواتــي للجرائــم المرتكبــة بحــق المســلمين 

بادة الجماعية. البوشناق، بل و"تمجيد" قادة الإ

وشــدد القائد الســابق، الملقب منذ الحرب بـ"المدّرس"، على اســتعداد البوشــناق 

فضل مما  نهــم يتمتعــون حاليــا بوضــع عســكري اأ لمواجهــة حــرب جديــدة، مؤكــدا اأ

وروبا،  كانــوا عليــه عندمــا واجهــوا قوة عســكرية كانت تصنــف رابعة على مســتوى اأ

ممثلة بجيش التحاد اليوغوسالفي.

وتاليا نص المقابلة:

ن الشــعب البوســني بداأ  لكم بداية عن ذكرى سربرنيتســا، وهل ترون اأ ن نســاأ نود اأ

لم ل يزال حاضرا؟ ن الأ م اأ بالنسيان اأ

بادة الجماعية المروعة في سربرنيتسا  بدا الإ ل ينســوا اأ البوشــناق لم ينســوا ويجب اأ

نحاء البوسنة والهرسك. )شرق البوسنة(، والتي تمثل تجسيدا لما حدث في جميع اأ

حلــت الذكــرى هــذا العــام فــي ظل ظــروف جائحة فيــروس كورونــا المســتجد، مما 

ن اللجنة المنظمة خفضت ســقف الســتيعاب بوسائل النقل، ولكن هذا لم  يعني اأ

نحاء  صدقائنا من جميع اأ حوال ســببا لعدم قيام البوشــناق واأ ي حال من الأ يكن باأ

العالــم بالتنظيــم الذاتي والمشــاركة في مســيرة الســالم، وحضور مراســم دفن 19 

شهيدا ممن تم التعرف عليهم العام الماضي.

خــوات، بمن فيهــم حفيدي  خوة والأ هــذا العــام، كنــت فــي المســيرة مع 50 مــن الإ

يام،  يحيــى البالغ من العمر 11 عاما، حيث قطعنا مسافة 110 كيلومترات في 3 اأ

لى الخالص بعد احتالل سربرنيتســا في  خواتنا الذين ســعوا اإ خواننا واأ على خطى اإ

تموز/ يوليو 1995.

جل ذلك  ية الثانية والثالثين من ســورة المائــدة: "من اأ ذكــر فــي هذا الســياق بالآ واأ

رض  و فســاد فــي الأ نــه مــن مــن قتــل نفســا بغيــر نفــس اأ ســرائيل اأ كـتبنــا علــى بنــي اإ

حيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا  نما اأ حيا فكاأ نما قتل الناس جميعا ومن اأ فكاأ

رض لمسرفون". ن كـثيرا منهم بعد ذلك في الأ بالبينات ثم اإ

يــة، ففــي تمــوز/ يوليــو 1995، ُقتلت البشــرية فــي سربرنيتســا، ليس مرة  ووفقــا لالآ

مام  بريــاء علــى يــد الصــرب، اأ واحــدة، بــل 8372 مــرة، وهــو عــدد مــن قتــل مــن الأ

ناظري ما يســمى بالعالم المتحضر، الذي كان عليه واجب حماية ســكان ما يســمى 

ن مســؤولية المجتمع الدولي فيما  منة، وهذا هو الســبب في اأ منطقة سربرنيتســا الآ

يتعلق بالجرائم المرتكبة في سربرنيتسا وجيبا وغوراجدي ل جدال فيها.

سربرنيتســا وجيبــا همــا مكانــان ُســمح فيهمــا فــي تمــوز/ يوليــو 1995 بطــرد رجــل 

نه مســلم، واغتصاب  منزوع الســالح وعاجز من منزله، وقتل رجل بريء لمجرد اأ

مــام والديها  ة بوشــناقية اأ فتــاة تبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات، وانتهــاك كرامة امــراأ

قاربها وجيرانها والدوس على رضيع حديث الولدة من قبل متوحش. واأ

قمــار الصناعيــة لرجــال راكعيــن فــي الحقــول بالقــرب مــن  لمــاذا ظلــت صــور الأ

طــالق النار عليهم، طي الكـتمان لشــهر كامل بعد المجازر؟  سربرنيتســا، بانتظــار اإ

مم المتحــدة، التي كان يفترض بها  ن الأ نقاذهم، لول اأ نــه كان مــن الممكن اإ علمــا باأ

منة" وفق وليتها؛ قامت بنزع السالح من المنطقة  ن تحمي سكان "المناطق الآ اأ

بعد صدور القرار!

لمــاذا لــم يــرد المجتمــع الدولــي عندما ســجل محادثــات قــادة الصرب الذيــن قالوا 

"يجــب حــل 3500 علبــة )باكيــت( علــى الفــور"!؟ لــم تكــن تلــك علــب غــداء، بــل 

المدنيين البوشناق، الذين كانوا مجرد رقم للمجرمين والمجتمع الدولي الالمبالي!

فراد  جميلــة ديالليتــش مــن قريــة دوبــراك، بالقرب من سربرنيتســا، ُقتــل 32 من اأ

بناؤها: ســالكا  عائلتهــا المقربيــن علــى يد مجرمين صــرب في المذبحة، ومن بينهم اأ

وسوليو وصادق، فيما توفيت هي في 12 حزيران/ يونيو 2018.

يالمــا لمــا حــدث فــي  كـثــر القصــص اإ م الفخــورة جميلــة واحــدة مــن اأ تركــت لنــا الأ

نجبت مولودا  ة اأ ن امراأ جرام، حيث روت اأ سربرنيتســا، والتي تشــهد على فظاعة الإ

ن  رضا قبل اأ جبرها على وضعــه اأ ثنــاء المذبحــة، لكن جنديــا صربيا اأ مامهــا، اأ ذكــرا اأ

معاء الطفل. يدوس على رقبته حتى خرجت اأ

ن طفــال حديــث الــولدة ُقتــل فــي سربرنيتســا فــي 11 تمــوز/ يوليو 1995  لنتذكــر اأ

ولئك الذين  و حتى تســميته!حرام علــى اأ رضاعه اأ ن تتمكن من اإ مــام والدتــه قبــل اأ اأ

يام فقط من تموز/ يوليو 1995،  ن الصرب قتلوا في سبعة اأ و ينسون اأ يسامحون اأ

لف يتيــم، فقــد  8372 مــن البوشــناق فــي سربرنيتســا، تاركيــن وراءهــم عشــرة اآ

عمامهم وعماتهم  خواتهــم واأ خوانهم واأ مهاتهم واإ باءهــم واأ هاليهم: اآ بعضهــم جميــع اأ

جدادهم وجداتهم! خوالهم وخالتهم واأ واأ

لــى النهاية. هل ترون  •كنتــم مــن القــادة في الحرب وعشــتم تفاصيلها مــن البداية اإ

لى تلك المرحلة مجددا؟ وهل المســلمون مســتعدون  ن تعود اإ ن البوســنة يمكن اأ اأ

لمواجهة جديدة؟

كون مــن القادة الذين تحلوا بالشــجاعة والقوة لقيادة  ن اأ الحمــد هلل الــذي شــرفني اأ

سالمي العظيم في كونييتس )وسط البوسنة(، الذي استخدم طرق  اللواء الرابع الإ

المناورة في القتال وشارك في عمليات كبيرة ومهمة.

ن تكون تلك الجروح نورا لي يوم القيامة،  مل اأ صبت مرتين خالل الحرب، واآ لقد اأ

يام سنوات نضالنا الـ60 عبادة غير منقطعة،  ن تحسب جميع اأ ن شاء هللا اأ تمنى اإ واأ

ن  لــي ولبقيــة عناصر الجيش والشــرطة الخاصة بجمهورية البوســنة والهرســك، وباأ

يشفع لنا شهداؤنا.

ن لدينــا اليــوم، نحــن البوشــناق، نوعا من )الســيطرة على(  ن نالحــظ اأ مــن المهــم اأ

ي جيش البوســنة والهرســك، فيما لم يكن لدينا ذلك في بداية  القوات المســلحة، اأ

ذ كان الجيش الشــعبي اليوغوســالفي خاضعا لســيطرة  خير، اإ العدوان المســلح الأ

الصرب.

عــزل فــي بداية مقاومــة العدوان المســلح عــام 1992،  نحــن البوشــناق كنــا شــعبا اأ

مقاومــة  بدايــة  وجيشــنا.في  وثكناتنــا  ســلحتنا  اأ لدينــا   ، هلل  والحمــد  اليــوم،  مــا  اأ

ســنانهم وكانت  عــداء وطننــا مســلحين حتــى اأ العــدوان المســلح عــام 1992، كان اأ

تحــت تصرفهــم مــوارد ماديــة وتقنيــة كبيرة وقــوى بشــرية مدربة جيــدا، ومع ذلك 

قــوى جيــش فــي  طحنــا بنظريــة مناعــة رابــع اأ نجحنــا فــي مقاومتهــم بعــون هللا، واأ

ن وطننــا كان الممكــن تحريره  نا علــى يقيــن مــن اأ وروبــا )يوغوســالفيا الســابقة(.واأ اأ

بان الحرب، لو لم يفرض المجتمع الدولي المنافق حظرا  عســكريا بشــكل كامل، اإ

يدينا. لقــد قلبنا، بشــجاعتنا، المعادلة  لينــا، وبالتالــي قيــد اأ ســلحة اإ علــى واردات الأ

سلحتهم  عدائنا بالستيالء على اأ نفسنا من اأ والتفوق العسكري للعدو، بل وسلحنا اأ

لى مربع الدفاع عن الوطن وتحريره. وونقلناها اإ

عدائنــا ومســتعدون لجولــة ثانية دفاعا عــن ديننــا ووطننا وكل  لســنا خائفيــن مــن اأ

الشعوب التي تحب وطننا.

بان الحرب؟ •هل شهدتم شخصيا على مجازر ارتكبها الصرب بحق البوشناق اإ

تيحــت لهم الفرصة.  المعتــدون الصــرب والكــروات زرعوا المــوت كل يوم، حيثما اأ

هدافا مدنية واقتصادية، واستهدفوا كل ما يتحرك. قصفوا واستهدفوا اأ

وهكذا، ُقتل 500 من البوشناق في مدينة كونييتس البطولية )حيث كانت قيادة 

اللــواء الرابــع(، 60 بالمئــة منهــم من المدنييــن. لقد اقترفوا  جرائــم حرب هما، لم 

ُيحاسب مرتكبوها بعد.

بطال. كيف يتفاعل  نهــم اأ بادة باأ نــكار جرائمهم ووصف قادة الإ •يواصــل الصــرب اإ

البوشناق مع ذلك محليا وعلى الساحة الدولية؟

نكار جرائم الحرب،  ن يقر برلمان البوســنة والهرســك قانون حظر اإ من الضروري اأ

ول مكـتب  والذي يتطلب مساعدة وضغطا من المؤسسات الدولية، وفي المقام الأ

ن المعتديــن فــي وطننــا سيســتمرون فــي تمجيــد مجرمــي  ل فــاإ الممثــل الســامي، واإ

الحرب المدانين.

دانــة جرائم  حــراز تقدم يذكــر في اإ نه لــم يتم اإ مــا يقلقنــا بشــكل خــاص هــو حقيقــة اأ

يضــا مــن قبــل النــاس  الحــرب مــن قبــل السياســيين الصــرب والكــروات، ولكــن اأ

صــرار علــى مقاضــاة ومعاقبــة  العادييــن لــدى المكونيــن، وهــذا يمنحنــا الحــق بالإ

ت المحتملة،  فضل والســتعداد للمفاجــاآ نفســنا بشــكل اأ مجرمــي الحــرب وتنظيم اأ

بل هو واجب علينا.

فــي البوســنة والهرســك موطــن البوشــناق الطيبيــن والنبالء، قتل جميــع من قتل 

ية الثامنة  نهم مسلمون، وهكذا تجاوز السفاحون الجريمة المذكورة في الآ لمجرد اأ

ذ لم يفرق  ن يؤمنوا باهلل العزيز الحميد"، اإ ل اأ من سورة البروج: "وما نقموا منهم اإ

عضــاء في حزب  عــداء البوســنة والهرســك والبوشــناق بيــن مؤمنيــن وملحدين، واأ اأ

نذاك( والحركة ليوغوســالفيا  العمــل الديمقراطــي )بزعامــة علي عزت بيغوفيتــش اآ

خالق، بل  كـثر التزامــا بالديــن والأ و اأ قــل اأ )اشــتراكيون بوشــناق(، وبيــن مــن هــم اأ

قســم بالــولء ليوغوســالفيا.هؤلء لــن  وشــمل ذلــك مــن ناســبهم وصاهرهــم ومــن اأ

يقبلــوا بنــا مهمــا فعلنــا ما دمنا مســلمين، وهــذه حقيقــة اختبرناها مــرارا، والبعض 

ل يتعلم الدرس.

رهاب  لصاق تهمــة الإ عــالم صربيــة وكرواتيــة، بشــكل مالحــظ، اإ •تحــاول وســائل اإ

بالبوشــناق. كيــف تــردون علــى ذلــك؟ وهــل تخشــون مــن تحريــك هــذه التهمة في 

الغرب ضد المسلمين في البوسنة؟

جهزة المخابرات،  عالم الصربية والكرواتية، بدعم من الساسة واأ تحاول وسائل الإ

ننا نشكل خطرا  رهاب بنا نحن البوشــناق منذ ســنوات، والترويج باأ لصاق تهمة الإ اإ

ن الصرب والكروات موجودون هنا للدفاع عن الغرب من الخطر  على الغرب، وباأ

طالق وعبثي. مر غير صحيح على الإ خضر، وهو اأ الأ

نســاني وحضاري، وظهرت عظمته خالل مقاومة العدوان  نحن البوشــناق شــعب اإ

ســالمية والعالميــة للحــرب، حتى صــار ذلك  عــراف الإ المســلح، عندمــا احترمنــا الأ

محل فخر واعتزاز لكل منا.

ون محاكمــة بعض القــادة المســلمين بجرائم حرب على غــرار الصرب  •كيــف تقــراأ

والكروات؟ هل بالفعل تم ارتكاب مجازر من جانب البوشــناق؟ وهل من العدل 

مساواتها بجرائم الصرب والكروات؟

لســنوات، ظل مكـتب المدعي العام للبوســنة والهرســك، الذي يتحكم به الصرب 

ساســي، يضطهد القادة البوسنيين، ويحاول المساواة بين قادة المكونات  بشــكل اأ

جرام. الثالث من حيث الإ

عضاء الجيش والشــرطة الخاصة بجمهورية البوســنة والهرســك  ن بعض اأ صحيح اأ

ن ولم تكن تلك سياســة  مر بهذا الشــاأ ي اأ ارتكبــوا جرائــم حــرب، ولكــن لــم يصــدر اأ

رسمية لقيادتنا السياسية والقيادة العليا.

ننا ملزمون  على، باســتمرار، اأ ذّكرنا رئيســنا الراحل علي عزت بيغوفيتش، قائدنا الأ

تي ول بد يوم يحاسبون فيه. ن مرتكبي الجرائم سياأ عراف الحرب، وباأ باحترام اأ

طــار  اإ فــي  داخليــا  تــي  تاأ بالجريمــة  الثالثــة"  طــراف  "الأ بيــن  المســاواة  محــاولت 

طراف  محــاولت التبريــر مــن قبــل المعتــدي لما ارتكبــه من جرائــم، فيما تحــاول اأ

دولية التنصل من خالل ذلك من مسؤولياتها واتخاذ الخطوات الواجب اتخاذها، 

ن الجميع ارتكبوا فظائع في البوســنة،  راحــة ضميــر" العالــم من خالل القــول اإ و"اإ

ن يســعوا مــن خــالل الدعــاوى القضائيــة تحميــل التسلســل  خطــر مــا فــي ذلــك اأ واأ

لى علي عزت بيغوفيتش شخصيا. القيادي المسؤولية وصول اإ
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أ.د فاضل صالح السامرائي 

 عائشة محمد العمد

مهات اللواتي   لــم تكن كغيرها من الأ

منيــة الواحــدة منهــن برؤيــة  تنحصــر اأ

حفادهــا بعد  ابنهــا عريســًا، ثــم رؤيــة اأ

منية طوال  ذلك. وتعيش على هذه الأ

ل  حياتهــا. فقــد تعلمــت عائشــة علــى اأ

ن  كـثــر مــن غدهــا، وتعلمــت اأ تحلــم باأ

ولدها  الحياة ل يؤمن جانبها. فربت اأ

جر تربيتهم  يومًا بيوم, وهي تحتسب اأ

عند هللا تعالى.

جمل الحياة عندمــا يحياها المرء  مــا اأ

شــهواته,  تســتعبده  ل  طليقــًا!..  حــرًا 

 . ل يخــاف شــيًا ول يثقــل كاهَلــه هــمٌّ

ي شــيء, ول  عندمــا ل يتعلــق قلبــه بــاأ

غراضها.  ي مــن اأ يخشــى مــن فقــدان اأ

نه ســيغادر غدًا, وقد  فقــط يعيــش وكاأ

فيهــا  مــا  للرحيــل, وكل  نفســه  جّهــز 

و  و القهــر اأ ل يســتحق الحــزن عليــه اأ

الغضب.

ــع مــا   لقــد تعلمــت درســًا, ولــن تضّيِ

ن  اأ اســتطاعت  لقــد  هبــاء.  تعلمتــه 

بذكائهــا  لحســابها  حــدث  كل  ر  تســّخِ

ول مــرة هــي  المعهــود. عندمــا حلمــا اأ

حالمــًا كبيــرة, لعائلة كانت  وزوجهــا اأ

تنمــو يومــًا بعــد يــوم, لكن يــد المنون 

حالمهــا  اأ وبــددت  زوجهــا  اختطفــت 

تعلمــت  يومهــا  ومــن  منثــورًا.  هبــاًء 

شــياء كـثيرة, حتــى ل تلدغ من نفس  اأ

حالمــًا  ن ل تحلــم اأ الجحــر مرتيــن؛ بــاأ

صبح  صغيــرة كباقــي النــاس.. حلمها اأ

كبيرًا.. كبيرًا جدًا.

دخل عليهــا ابنها محمود, وفي وجهه 

كالم.. يــكاد ينطــق لغة تفهمها بقلبها 

شــارت  ن تســمعها من شــفتيه. اأ قبل اأ

ليه ليجلس قربها. بداأ يتكلم بلعثمة,  اإ

ن  اأ المشــجعة  ابتســامتها  لبثــت  ومــا 

ولســانه,  لقلبــه  الطمئنــان  دخلــت  اأ

ن ل يشــعر بدقــات صدرها  كافحــت باأ

س.. ببعــض  بــاأ س.. ل  بــاأ الحثيثــة. ل 

منهــا  ولدهــا  اأ اعتــاد  فقــد  الدمعــات. 

ذلــك. وعندمــا ارتفعت وتيــرة الكالم 

عند ابنها, خافت من حرارة الموقف. 

رخت  كـثر, وضمتــه واأ واقتربــت منــه اأ

عطته  لدمعاتهــا العنان على كـتفــه. واأ

ن  اأ ل  اإ بيــن  اأ دمعــات  لبعــض  ذن  الإ

يخففن ما جاش بصدره من مشاعر.

مي لقد خففت عني الشيء الكـثير.  ـــ  اأ

صدقائي ل يستطيع مجابهة  وكل من اأ

فكار. والدته بهذه الأ

ن نكــون متميزين عن  ـــــ  لقــد تعودنا اأ

خرين. الآ

ني كنت  قــول, فمع اأ عــرف ماذا اأ ـــــ  ل اأ

ل  مر؛ اإ كدا من موقفك تجاه هذا الأ متاأ

نك تفاجئيني دائمًا. اأ

نوارًا من  ت اأ لأ شرقت ابتسامتها وتالأ اأ

دمعاتها الفضية.

حــب  حــد عنــي كــم اأ لــم يقــل لــك اأ ـــــ  اأ

ت. المفاجاآ

ي شــيء  رســال اأ مــي هــل تريدين اإ ـــــ  اأ

لوالدي معي؟

رســل لــه معــك  ن اأ ـــــ  لــو اســتطعت اأ

وردة حمراء لفعلت.

ننــا  اإ لــه:  وقــل  الســالم،  عنــي  قرئــه  اأ

ننتظر اللقاء بشوق شديد.

زيد من عندي. ـــ  وساأ

خانتها الكلمات، وغضت من طرفها، 

خفت وجهها، وقد تعلق قلبها بهذا  واأ

الشــاب الممتلئ فتوًة بطولــه الفارع, 

وهيئتــه الحاضــرة دائمــًا, مســتعرضًة 

عندمــا  الذكريــات  شــريط  مامهــا  اأ

مــام  اأ بــه  تتباهــى  صغيــرًا  طفــاًل  كان 

ولدها  ن اأ م تحس اأ الجميع. ربما كل اأ

متميزيــن فعاًل, لكنهــا فاقتهن بذلك. 

مــره, ولكنه  نهــض محمــود ليســتعد لأ

ن عاد وفي وجهــه كالم مرة  مــا لبــث اأ

خرى. اأ

ـــ  ماذا؟.

يــك!؟ لقد خطــرت ببالي  مــي ما راأ ـــــ  اأ

نك تقدرين عليها. كبر ظني اأ فكرة, واأ

انتظــرت الجــواب بفــارغ الصبر, وقد 

لته بنظراتها. ساأ

فــي  ن تظهــري معــي  بــاأ يــك  راأ مــا  ـــــ  

كل  ستســاندين  الفيديــو؟  شــريط 

مهات, بموقفك هذا. الأ

يت ذلك. ن ارتاأ ـــ  ل مانع عندي اإ

 تذكــرت عندمــا اســتيقظت ذات مــرة 

ابنهــا  خافهــا, عندمــا كان  اأ مــن حلــم 

صغيــرًا, فقــد حلمــت بــه شــهيدًا. لــم 

تستطع النوم تلك الليلة من الخوف, 

ن تســتحثه الخطــى, وتقنع  ولكنهــا الآ

عداء  نفسها. ما فائدة عيشه معها, والأ

ن  اأ فائــدة  مــا  لهــم؟  الظلــم  يكيلــون 

مامهــا تمتــع نظرهــا بمحاســنه  يبقــى اأ

و يفارقها,  كل يوم. ويومًا ما ستفارقه اأ

ن يســجن؟ ولكــن بالمقابــل, يومًا  و اأ اأ

ســرة ثانيــة فــي عالــم  مــا ســتجتمع الأ

روع. عالم ليس  جمــل واأ خــر. عالــم اأ اآ

قل  فيه من قســوة الدنيا شــيء. عالم اأ

نــه ل خــوف فيــه مــن شــيء..  مــا فيــه اأ

حــد  مــان؟ ل اأ هــل تعرفــون معنــى الأ

فــي وقتنــا الحاضر يعرف معنــًى لهذه 

الكلمة.

ومــع اقتــراب اللحظة الحاســمة, ومع 

ارتدائهــا العصبــة الخضــراء.. عصبــة 

لــى جــوار حبيبهــا,  الشــهادة. وقفــت اإ

وفلــذة كبدها, تمســكه مــن يده, فبعد 

مســاك بــه. ســيطير  قليــل ســتفقد الإ

بيه محلقًا بجناحين من الشوق.  لى اأ اإ

فهــم  القــوي.  ســاعده  علــى  ضغطــت 

ن ينظــر  معانــي كـثيــرة. ابتســم دون اأ

الجاهزيــة.  عالمــة  بيــده  مؤشــرًا  لهــا, 

شــار  اأ التصويــر,  انتهــى  ن  اأ وبعــد  ثــم 

ّمه  بيــده وخرج. فهو يعرف كم تكره اأ

مظاهر الوداع. احتفظت في ذاكرتها 

بصورة لولدها ل تستطيع )كاميرات( 

لــق وجهها بجمال  الدنيــا تصويرهــا. تاأ

حــد مــن قبــل, فقــد تحرر  لــم يعهــده اأ

جمال قلبها الداخلي, متجاهاًل سجنه 

لئــة  نــوار متالأ باأ الجســد,  وراء حــدود 

بّراقة.

حمر,  تــوا بــه يزينــه اللــون الأ وعندمــا اأ

حلى عطر, وافتّر فمه عن  وقد تعّطر باأ

حلــى ابتســامة. مســحت بقايــا دمعة  اأ

غير موجودة على وجنته الفّضية التي 

ازدادت شــبابًا, وتــوردت بلــون الــّدم 

الــذي ســرق لونــه مــن وردة جوريــة, 

خر.  كانــت ســتهدى مــن عالم لعالــم اآ

مــن  رضــا  بنظــرة  لهــم  ســمحت  ثــم 

خذوه, فقد نما الزرع,  طــرف عينها لياأ

مانة. ووصلت الأ

حالوة العلقم

فــي  البيانيــة  اللمســة  مــا   :)103( الســؤال 

ْرَســْلَناُه  )َواأ تعالــى  قولــه  فــي  و  اأ اســتعمال 

ْو َيِزيــُدوَن )147( الصافات(  ْلــٍف اأ َلــى ِمَئِة اأ اإ

و؟ تي الواو بدًل عن اأ ولماذا لم تاأ

قي��ل يف )�أو( يف هذه �لآية �أكرث من قول. 
)�أو( مبعن��ى �ل��و�و يف ه��ذه �لآي��ة مل يقل 
به��ا �إل نح��وي و�ح��د. و�لأك��رثون عل��ى 
�أن )�أو( ه��ي مبعن��ى )ب��ل( للإ�ض��ر�ب �أي 
)ب��ل يزي��دون( . مث��ال: �ض��اأرحل �أو �أقيم، 
�أبق��ى  �أو  �ملقه��ى  �إىل  �ض��اأذهب  نق��ول  �أو 
)مبعنى بل( هي كالبدر �أو هي �أجمل )بل 

هي �أجمل( ويقول �ل�ضاعر:
بدت مثل قرن �ل�ضم�س يف رونق �ل�ضحى 

و�ضورتها �أو �أنت يف �لعني �أملح
�لنح��اة يقولون: �ذهب �إىل زيد �أو دع فل 
ت��رح �لي��وم )مبعنى ُي�ض��ِرب عن �حلكم( 
ويق��ال: �ذه��ب �إلي��ه و�أخ��ره مب��ا ج��رى 
�أو �ت��رك ف��ل تخ��ره )��ض��رب ع��ن �حلكم 
�لأول( ، ويق��ال: مث��ل فلن يف �ل�ض��عر �أو 
هو �أف�ضل )مل تنفي �لأول بل هو �أف�ضل(.
وق�ض��م من �لنحاة يرون �أن )�أو( هي على 
م��ا يح��زر �لر�آئي �إذ� ر�آه��م يقول مئة �ألف 
�أو يزي��دون �أي يقّدرهم تقديرً�، �أو حكاية 

لقول �لنا�س �إذ� نظروهم ماذ� يقولون؟
ول ميكن �أن تكون )�أو( مبعنى �لو�و يف 
ه��ذه �لآية لأنها �ض��تدّل على �أنه��م يبد�أون 
غ��ر  وه��ذ�  )ويزي��دون(  �لزي��ادة  يف 

مق�ضود.
)�أو( �إذن تك��ون �إم��ا مبعن��ى بل �أو على ما 
يق��ول �لنا���س �إذ� ر�أوهم وه��ذ� �أرجح من 

�لو�و لأن معنى �لو�و �ضيكون �ضعيفًا.
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ة تواجه الزوال  النجارة مهنة إبداعيَّ

وتنزوي خلف حكايات الزمن الجميل
دار السالم/ بغداد/ متابعة 

وشــخوصها  دواتهــا  اأ وبقيــة  ومســاميرها  مطارقهــا  تمثــل 

وتاريخها، ذاكرة خالدة تتحدى لغة النسيان عبر نبٍع خالص 

صالة الموروث الشــعبي وحكايات الزمن الجميل،  يفيــض باأ

حرفة اصطدمت بتقنيات العصر كحال غيرها من العناوين 

ن اتسعت  خرى، والتي بمجرد اأ والمهن والحرف الشعبية الأ

مســاحات التطور التكنولوجــي وعزوف زبائنها، حتى رفعت 

راية النزواء والركون جانبًا بكل خجٍل واستحياء.

هذه »الصنعة« كانت تزدهر بالحياة، والتي ولدت من رحم 

بهــى الفنــون  جمــل واأ زليــة حاكــت اأ صــرار وعبــر حضــارة اأ الإ

ن جبلــوا عليهــا، جيــاًل بعد  نامــل مبدعيهــا بعــد اأ التراثيــة وباأ

فلحوا بعد كل هذه الســنين باللتحاق بركب وذاكرة  خــر واأ اآ

تــراث وادي الرافديــن بــكل امتيــاز، ولكن بعــد فتح البواب 

مــام كل الســلع المســتوردة علــى رداءتهــا  علــى مصاريعهــا اأ

بهــا  يطــّوح  قــد  حقيقيــًا  تواجــه خطــرًا  )النجــارة(  ضحــت  اأ

ثــاث الماليزي والصيني والتركي  خارج حلبة المنافســة، فالأ

وحتى اليطالي صار يجتذب جيب الزبون العراقي ويدغدغ 

لوانــه الزاهية  ذائقتــه، لســهولته وجاهزيتــه ورخــص ثمنــه واأ

ن متانتــه ل تقــارن ابــدًا بـــ التســكام  البّراقــة، بالرغــم مــن اأ

العراقي!. 

تراث متجسد

البضاعــة العراقيــة التــي نحــن بصددهــا عبر هــذا )التحقيق( 

بداعــات حرفييهــا، فــي  تمثــل تنويعــات مختلفــة مصحوبــة باإ

النــاس،  عــن مخيلــة  البتعــاد  بــى  تاأ لحرفــة  صــورة مشــرقة 

كــدت الترابط المتيــن بجذور  ووفقــًا لــدللت فنيــة وتراثيــة اأ

بداع  ّرخت ولســنين عديدة مفاهيــم الإ مــدن العــراق والتي اأ

والمــوروث الشــعبي، هذا ما ابتداأ به الحــاج برهان )صاحب 

ن جوانــح المحال الشــعبية في  ورشــة للنجــارة(، مضيفــا: بــاأ

قــد  منهــا  البغداديــة  العراقيــة وتحديــدا  المناطــق  مختلــف 

جمــل المعالم التراثيــة ومازالت  شــكلت حتــى وقت قريب اأ

لــق التواصــل، اذ يفوح من جنباتهــا عبق الموروث  تنبــض باأ

ذ تنوعــت محالهــا ومتاجرهــا  نســاني، اإ الشــعبي والتراثــي والإ

والزراعيــة  المنزليــة  المســتلزمات  مــن  صناعاتهــا  بتنــوع 

شــكل  المســتورد  ن  اأ صحيــح  برهــان:  ويؤكــد  والشــعبية، 

مخاطر صادمة لنا، لكننا نتفوق عليه بالروحية والستغراق 

صالــة، التــي مهمــا حــاول الصينيون وغيرهــم تقليدها لن  بالأ

صالته وموروثه  ن لكل بلد ثقافته واإ ينجحوا على الطالق، لأ

وفولكلوره الشعبي.

غراق سلعي وعشوائية اإ

امــا علي حســين )46 عامًا( صاحب محــل للنجارة ل تتجاوز 

متــار، ولكنــه يخفي فــي دواخله مــن النكهة  مســاحته ثالثــة اأ

ن التطور  قالم، فيشــير الــى اأ التراثيــة مــا تعجز عن وصفه الأ

ســلبًا  انعكــس  والمجتمعــي  الحياتــي  الواقــع  فــي  الحاصــل 

جداد، وانحسرت معالمها  باء والأ يه( على مهنة الآ )حسب راأ

نه وحتــى وقت قريــب كانت معظم  شــيا فشــيا، اذ يؤكــد باأ

دوات المنزلية والزراعية تلقــى رواجا كبيرا  صناعاتــه مــن الأ

مــن قبــل زبائنــه لخصوصيتهــا الكبيــرة في نفوســهم، ولســد 

بشــكل  ن  الآ اختلــف  الوضــع  لكــن  الحياتيــة،  متطلباتهــم 

ســباب معروفة تفاصيلها، اذ تنشــط حركات  كبير ومخيف لأ

دنى ضوابط او معايير للجودة، ما  الستيراد العشوائية وبال اأ

ثاث  غراق الســواق بســلع رديئة ومنها غرف نوم واأ دى الى اإ اأ

ثر بشــكل ســلبي في  مــر الذي اأ مكـتبــي ومعــدات مختلفــة، الأ

خرى ذات صلة.  عملنا بشكٍل عام ومهن اأ

الماركة المسجلة وماكدونالدز!

بينما اســتذكر ســلمان محيميد )63 عاما( تاريخ السوق التي 

يقطنهــا والتــي تعــرف بســوق النجاريــن، اذ يعــود الــى عقود 

خلت قائال: تعد سوق النجارين من العناوين الشعبية ومن 

صالتهــا والمفاهيم التي  ريخهــا واأ ســواق من حيث تاأ قــدم الأ اأ

بائهم  صحاب المحال هــذه المهنة من اآ تحتويهــا، اذ تــوارث اأ

جدادهــم، والذيــن انحصــر عملهم فــي صناعــة الموبيليات  واأ

يخــص  مــا  حتــى  و  اأ الزراعيــة  دوات  والأ المنزلــي  ثــاث  والأ

طفــال حديثــي الــولدة وغيرهــا مــن المســتلزمات  دوات الأ اأ

ن ما يتــم عرضه من  ســرة العراقيــة، مضيفــًا بــاأ الضروريــة لالأ

مــام واجهــات محالهــم لــم تعد قــادرة على  منتجــات محليــة اأ

سعارها، قياسا  جنبية والتي تتميز بزهد اأ منافسة البضائع الأ

لمــا يتــم صنعه مــن قبلنا وبغــض النظر عن مناشــئها، والتي 

كيــد ل ترقــى الى مســتوى مــا تتم صناعته مــن قبل رواد  بالتاأ

بــى النزواء، لكن  هــذه المهنــة والذين باتوا ماركة مســجلة تاأ

مــاذا نفعل لعصر الســرعة والبحــث عن الجاهز مثل مطاعم 

)ماكدونالدز(.

خصوصية مميزة

وضــح عمــاد فيــض هللا )38 عامــًا( وجهــة نظــره  مــن جانبــه اأ

بعالــم هــذه المهنــة وما تحمله مــن جماليات تراثية وشــعبية 

ن عجز  ركان البــالد، والتي غدت مالذه بعد اأ يغطــي صداها اأ

من طرق باب الوزارات والدوائر الحكومية لغرض التعيين، 

بالقــول: كـثيــرة هــي المهــن التــي نراهــا هنــا وهنــاك وخاصــة 

التراثيــة والشــعبية منهــا، ولكــن لمهنــة النجــارة خصوصيــة 

خــرى الموجودة  مميــزة تفردهــا عن باقــي المهن والحرف الأ

ن  هميتهــا فــي حيــاة الســر العراقيــة، ويمضــي بالقــول، بــاأ لأ

ســواق المختصــة بهــذه الحرفــة كانــت المصــدر الرئيــس  الأ

غلــب الصناعــات الخشــبية على الرغم من الطــرق القديمة  لأ

كل  دوات بسيطة جدا، اأ التي نعمل بها ونعتمد خاللها على اأ

الدهر عليها وشرب، لكنها كانت مصدرًا مهمًا للعراقيين في 

حياتهم اليومية والمعيشية. 

احتضار

شــكالها  واأ نواعهــا  اأ بــكل  جنبيــة  الأ المنتجــات  غــزو 

واســتخداماتها، واختــالف حركــة الســوق وفق مبــداأ العرض 

ســواق الشــعبية والتراثية  والطلب، وزحف الدخالء على الأ

خــرى، واتجــاه الحرفيين الى فضــاءات مهنية  مــن المهــن الأ

هــذه  احتضــار  الــى  دت  اأ بمجملهــا  عوامــل  خــرى جديــدة،  اأ

المهنــة بشــكل كبيــر، هذه رؤيــة النجار حســن دواي حمود) 

ن زبائنه قد تغيرت  45 عامــًا( وهــو يكمــل حديثه بالقول : بــاأ

ميولهم في هذا الجانب وبدؤوا يتجهون الى شراء المنتجات 

ن  ل اأ جنبية، اذ يرى من جانبه انتفاء حاجتهم لصناعته، اإ الأ

جل الحفاظ علــى تاريخ هذه  عملــه فــي هــذا الجانب هو مــن اأ

نها باتت ل تفــي بمتطلبات العيش،  المهنــة علــى الرغم مــن اأ

بــل ان كلفتهــا ونفقاتهــا صــارت باهظة جدًا ول تجــدي نفعًا، 

لكنــه مضطــر لعــدم مغادرتهــا بســبب تعلقــه الروحــي بهــذه 

المهنة، حسب وصفه.

متعة التواصل

الفتــى كــرار قاســم )17 عامــا( وبالرغــم مــن حداثــة ســنه في 

ل ان حبــه الجــم لواقع هذه المهنة وتشــجيع والده  العمــل، اإ

ســرية التي وقعت  ثقــاله من المســؤولية الأ )رحمــه هللا( قــد اأ

ن استشــهد والدهما في  علــى عاتقــه الى جانب شــقيقه، بعد اأ

عمل  ن اأ الحــرب ضــد داعــش، ويقــول كــرار : ليــس بوســعي اأ

نــي حقيقة  خــرى غيــر مهنة النجــارة، لأ ضمــن نطــاق حرفــة اأ

ســرار  قــد وجــدت متعتــي مع هذه المهنــة لما لها من فنون واأ

ن  ريــد لهــا النقراض والــزوال، مؤكدا اأ بداعيــة، ول اأ وخفايــا اإ

مــا يشــاهده في هذه الســوق ومــا بقي من حرفييــن ل يتجاوز 

صابــع اليــد، كان خيــر دافٍع له وهو بهــذا العمر، اذ  عددهــم  اأ

جل الحفاظ علــى بقايا تراث المدينة  يعمــل بهــذه الروحية لأ

الجميل.  

لى القديم النشداد اإ

نســان  المواطن ســليمان نوري )57 عامًا( يقول: لقد اتخذ الإ

النجــارة كمهنــة لكســب رزقــه ورزق اســرته، والتــي هــي من 

نســان وذلــك باعتمــاده علــى  المهــن القديمــة التــي عرفهــا الإ

لت ومعــدات بدائيــة قديمة، وبالرغم مــن ذلك يعتز بعمله  اآ

ن النجــار كمــا يقــوم  ولده، مشــيرا بــاأ نتاجــه كاعتــزازه بــاأ واإ

بنائــه منذ الطفولة حتى يصبحــوا رجال، كذلك فانه  برعايــة اأ

صــّم، فينشــره حســب  يبــداأ بالعمــل ويتعامــل مــع خشــب اأ

ن يصل الى مراحله النهائية.  لى اأ هوائه ومتطلباته اإ اأ

صابتها  خرى قد اأ ن النجــارة حالها كحال المهن الأ واضــاف: اإ

حمــى التطــور والتقليد ودخلت المكننة فــي معظم مراحلها 

ن لم نقل كلها، ولكن يبقى النشداد للموروث هو المحصلة  اإ

النهائيــة لســتمرار هــذه المهنــة في واقع حياتنــا، بالرغم من 

قرارنا بالخطر الكبير المحدق بها من كل صوب.  اإ

 النجارة عصب حياتي

النجــار الشــاب تحســين عبد الرضا )29 عامــا( يقول: ما زال 

ســعارنا غالية  ن اأ عملنا بخير، وزبائننا كـثيرون، بالرغم من اأ

ن ما  جنبية، لأ نوعــا ما قياســا الــى المعروض من المناشــئ الأ

همها  ثاث المنزلي يتميز بعدة جوانب اأ نقوم بصناعته من الأ

جٍر  تقاضاه من اأ نا سعيد بعملي للغاية وما اأ المتانة والقوة، واأ

هلي فــي مصاريف المنــزل. وحول  شــهري يكـفــي لمســاعدة اأ

بواب  انــواع العمــال التــي ينفذونهــا قال: انها تشــتمل علــى اأ

المنــازل من الخشــب الصــاج وكاونترات المطبخ الخشــبية 

المالبــس  وخزانــات  النــوم  غــرف  عــن  فضــاًل  المطّعمــة، 

والمكـتبات وغيرها.

معوقات ومصاعب

صولهــا مــن الذيــن ســبقوني فــي هذا  مهنــة النجــارة تعلمــت اأ

نني تعلقت  برحهــا ولو للحظــة لأ ن اأ المجــال ولــن اســتطيع اأ

بهــا وصــارت جــزءا مهمــا من حياتــي ومصدرا لرزقــي، هذا ما 

ن ما  قاله الشــاب بالســم صــالح )نجار- 22 عامــًا(، مضيفا باأ

تى من  يواجهونه من معوقات ومصاعب في مجمل عملهم يتاأ

وليــة المصاحبة لعملهم،  ســعار الخشــب والمواد الأ ارتفاع اأ

فضــاًل عــن قيــام البلديــة برفــع اســعار بــدلت ايجــار محالهم 

ثــاث  اضعافــًا مضاعفــة، وبخصــوص مــا يتــم اســتيراده مــن اأ

ن  نه عديم الفائدة والمتانة، ول يمكن له اأ جاهز، فانه يرى باأ

يضاهــي الصناعــة المحليــة وخيــر دليل على ذلــك ان معظم 

الزبائــن الذيــن مازالــوا يتواصلون معهم يفضلــون صناعتهم 

الوطنية، ناهيك عن كون الثاث المستورد ل يمكن تفكيكه 

كـثر من مرة، اذ يتلــف بعكس الصناعة  خــر لأ ونقلــه لمــكان اآ

العراقية الوطنية التي تدوم وتعّمر لسنوات طويلة. 

ة بداعيَّ رغبة اإ

حد العاملين  كبر )عامل نجــارة- 27 عامًا(، فهو اأ مــا حســن اأ اأ

ذ ل يجــد  عــوام، اإ فــي ورشــة نجــارة منــذ مــا يقــرب الخمســة اأ

ل فــي هــذه المهنــة التــي يــرى فــي تفاصيلهــا الدقــة  ضالتــه اإ

بــداع، وصناعتهــا )كمــا يقــول( كلمــا طــال عمرهــا كلمــا  والإ

ازدادت متانتهــا ومقاومتهــا لالســتعمال، اذ يزاول عمله منذ 

الصبــاح وحتــى المســاء وهــو يشــعر براحــة تامــة الــى جانب 

ن صاحــب الورشــة  صدقائــه فــي الورشــة نفســها، مؤكــدا اأ اأ

ســطة( يواكــب تطلعاتهــم الفنية والصناعيــة والتي تمثل  )الأ

بداعيــة عبر ابتكار اشــكال وتصاميــم جديدة كل  رغباتهــم الإ

يوم تقريبًا تحاكي الموضة. 

 

المستورد والمستهلك

واختتــم تحقيقنا المواطــن مهدي علي باقر )صاحب معرض 

ثاث  ن الأ ثــاث المنزلــي المســتورد( وذلــك بالقــول، اإ لبيــع الأ

نعــش  اأ قــد  والتركــي  يطالــي  الإ الصينــي والماليــزي وكذلــك 

لســتيراد  مفتوحــة  ســوقا  منهــا  وجعــل  العراقيــة  الســوق 

نتاجه من الصناعة  ن ما يتــم اإ نواع والمناشــئ، لأ مختلــف الأ

ســعاره مرتفعــة ما جعــل المواطن يلجاأ الى شــراء  المحليــة اأ

ســعاره قياســا الــى  مــا يتــم اســتيراده، والــذي يتميــز بزهــد اأ

ن هذه الميــزة قد دفعت بالمواطن  المحلــي، مردفــا بالقول اإ

الــى تفضيــل المســتورد عنــد الشــراء علــى حســاب البضاعــة 

ثاث  المحليــة، ولــدى ســؤالنا عــن المتانة اعترف باقــر، ان الأ

العراقي ل يعلى عليه.
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9اتجاهات الرأي 

بنائهــم وجوائــز وشــهادات  الصحابــة يحتفلــون بتخــرج اأ
لقاب علمية واأ
براء نزار ريان

 ل مشــاعر ُتشــبه تلك التي تجتاح الحضور فوق المنصة 
ومن حولها في حفالت التكريم والتخّرج في المؤسسات 
نجاز، والراحة  التعليميــة؛ مزيٌج من الشــعور بالفخــر والإ
لــوان لها  مــن مشــواٍر طويــٍل؛ ثيــاٌب ســوداء لمعــٌة ذات اأ
معــاٍن، وُقّبعــاٌت مرّبعــة تتطايــر فــي الهــواء، وفرحــٌة ل 
يــن  تضاهيهــا فرحــة! فمــن ذا الــذي اختــرع هــذا؟ ومــن اأ
تت التكريمات والشــهادات والحتفالت لتعلن تحقيق  اأ

نجاٍز علمّي في حياة الخريجين؟ اإ
جاءنــا  الحديــث  التعليمــّي  النظــام  ّن  اأ كـثرنــا  اأ يعــرُف 
مــن الغــرب، وهــذه الثيــاب الغريبــة والقّبعــات العجيبــة 
التــي  الشــهادات  ســماء  واأ ذلــك؛  علــى  صريــٌح  شــاهٌد 
خــر،  اآ تمــام كل مرحلــة شــاهٌد  اإ عنــد  الخريجــون  يناُلهــا 
و ‘بكالوريــوس‘ تليهــا ‘ماجســتير‘ ثــم  فهــذه ‘ليســانس‘ اأ
ســماء بعيدٌة من لســاننا كما هي   هذه الأ

ُّ
‘دكـتوراه‘؛ وكل

الثياب بعيدٌة من هندامنا الذي كنا نعرفه!
جدادنا شيٌء يشبه هذه التقاليد: هل  لكن هل كان عند اأ
عرفــوا الشــهادات والحتفــالت؟ وهــل تلقــى المتفوقون 
ن  م اإ هلوهــم الفرحــة ُقــرب المنّصــة؟ اأ التكريــم وعــاش اأ
هــذه التقاليــد كانــت هديــة صرفة مــن العالم الغربــّي لنا 
جابة عنه بحفر  وللعالــم؟ ذلك ما تحاول هــذه المقالة الإ

تاريخي في بعض الجذور التراثية لهذه التقاليد.
اصطالح لغوي

كان العــرُب -منذ الِقدم- يســتعملون مصطلــح “الِحذق” 
و صنعــٍة  و كـتــاٍب بعينــه، اأ بمعنــى التخــّرج فــي علــٍم مــا اأ
ن “الَحذاق”  ن الحاذق هو الخّريج، وكاأ مــن الِحــرف؛ فكاأ
 التخــّرج! ولــذا جــاء فــي ‘لســان العــرب‘ لبــن 

ُ
هــو حفــل

ن الِحذاقــة هــي: “المهــارة فــي كّل  منظــور )ت 711هـــ( اأ
عمل، وَحِذَق الشــيَء َيحِذقه.. َحْذًقا.. وَحذاًقا.. وِحذاقة؛ 
 من قــوم ُحّذاق! يعنــي ماهٌر متِقــٌن لصنعته. 

ٌ
فهــو حــاذق

تقنه، وُيقال لليوم الذي  ن والِعلــم: تعّلمه واأ وَحــذق القراآ
ن: هذا يوَم َحذاقه”. وقال شــمس  يختــم فيــه الصبي القراآ
الدين ابن طولون الدمشقي )ت 953هـ( -في كـتابه ‘فّص 
ن “وليمة الِحذاقة.. هي  الخواتــم فيما قيل في الولئــم‘- اإ

داب”. م الآ ذا تعلَّ ن…، وكذا اإ طعام عند ختم القراآ الإ
هل في علم ما-  قدُم ذكٍر وقفنا عليه للَحذق -بمعنى التاأ واأ
هــو مــا ذكــره الحافظ ابن عســاكر )ت 571هـــ( في ‘تاريخ 
دمشــق‘، لدى ترجمته للشــاعر الجاهلّي الشهير َعِدي بن 
زيــد الِعَبــادّي )ت 35 ق.هـــ(؛ قال: “فلما تحّرك عدي بن 
ذا  ّتاب، حتــى اإ بــوه فــي الكـُ يفــع )= شــّب( طرحــه اأ زيــد واأ

بان )= ُرتبٌة وظيفيــة عند الفرس( مع 
ُ

رســله المرز َحــِذق اأ
ّتاب الفارســية، فــكان يختلُف مع  لى كـُ ابنه شــاهان مرد اإ
ابنــه ويتعلم الكـتابة والكالم بالفارســية، حتى خرج من 
فصحهــم بالعربيــة، وقــال الشــعر”.  فهــم النــاس بهمــا واأ اأ
ّتــاب كان عند العرب قبل  ن الكـُ ففــي هــذا النــّص دعوى اأ

ّنه “َحِذق”. ن من يتخّرج فيه ُيقال اإ سالم، واأ الإ
ت واحتفاء مكافاآ

هالــي يدفعــون رســوًما دراســية للمــؤّدب مقابــل  كان الأ
تي فــي خبر عن  ّتــاب، كمــا ســياأ ولدهــم فــي الكـُ تدريســه اأ
ذا حــذق الصبــيُّ وتخــّرج فــي  مــام الشــافعّي؛ وكانــوا اإ الإ
كــرام. ومن نماذج ذلك  ما اإ

يَّ هُلــه معّلَمه اأ كــرم اأ ّتــاب اأ الكـُ
مــام  الإ ن  اأ ذكــر  463هـــ(  )ت  البغــدادي  الخطيــب  ن  اأ
بــا حنيفــة )ت 150هـــ( حيــن َحِذق ابنــه “حّمــاد” َوَهَب  اأ

لمعلمه خمسِمَئة درهم.
جرة على تعليم  خذ الأ  المعلمين يتوّرع عن اأ

ُ
وكان بعض

خذهــا علــى ما ســوى ذلك مــن العلوم؛  ن، ولكنــه ياأ القــراآ
بــن  ن محّمــد  اأ البغــدادي -فــي تاريخــه-  ذكــر الخطيــب 
بي  سعيد الكوفّي الوّراق المؤّدب -والد المحدث الشهير اأ
العبــاس ابن ُعقدة النحوي )ت 333هـ(- كان يؤدب ولدًا 
از وهو تاجر ثــري، “فلما َحــِذَق الصبي 

ّ
لبــن هشــام الَخــز

ليه ابُن هشــام بدنانير صالحة فردها، فظن  وتعلم وّجه اإ
ضعفها له، فقال عقدة: ما  ها فاأ ن ُعقدَة استقلَّ ابن هشام اأ
ن،  عّلَمُه القراآ ن اأ  اأ

لني الصبيُّ ها اســتقالًل ولكّني ســاأ رددتُّ
خذ  ن اآ ُّ اأ

ستحل ن؛ فال اأ فاختلط تعليم النحو بتعليم القراآ
ما احتفال التخّرج الذي  لى الدنيا”!!اأ منه شيًا ولو دفع اإ
ــا –في الغالب-  نه بقي مختصًّ كان ُيســّمى “الَحــذاق” فكاأ
ن  ن الكريم تالوًة وحفًظا ومدارســًة، واإ تمام تعلم القراآ باإ
خرى لمناســبات تخرج في علوم غير  قيمــت احتفــالت اأ اأ
قدُم ذكــٍر لحتفــال “الَحذاق” – ن؛ كمــا ســنذكر. واأ القــراآ
بي  ثٍر عن الصحابّي الجليل اأ حسبما وقفنا عليه- جاء في اأ
مام البيهقّي )ت  ورده الإ نصارّي )ت 39هـ(، واأ مسعود الأ
بي  لى اأ ســناده اإ 458هـ( في ‘الســنن الُكبرى‘؛ فقد روى باإ
ّتاب  ن غالًما من الكـُ نصارّي -رضي هللا عنه- “اأ مسعود الأ
ا، 

ً
بو مســعود، فاشــترى لِصبيانه بدرهٍم جوز مر اأ َحِذق فاأ

المقّســم.  للجــوز  الــذي يفعلــه الصبيــان  النهــب”  وكــره 
ٍج لدينا وقع في زمن  قدُم احتفال تخرُّ ثر يكون اأ وبهذا الأ

الصحابة الكرام!
احتفــاًل  اليــوم  الحلــوى  النــاُس  ع 

ّ
يــوز فكمــا  وهكــذا؛ 

ن  ســالفنا ســبقوا بتوزيــع الجــوز، ويبــدو اأ ّن اأ بالتخــّرج فــاإ
ما الُموســرون منهم  هــذه كانت ســّنة متوســطي الحــال، اأ
تي ذكره.  فقــد نثــروا الذهب والفّضــة والجواهر؛ كما ســياأ
 نثًرا على رؤوس المحتفلين 

ُ
ن ُينثر الجوز وكانت العادُة اأ

با مســعود -كما  ن اأ فيلتقطونــه فــي ســعادة وُحبــور، غير اأ
ثــر الســابق- كــره النثــر، خشــية تعويــد  هــو واضــٌح فــي الأ

الصبيان على المزاحمة والنهب.
بــن حنبــل )ت  حمــد  اأ مــام  الإ المذهــب  بهــذا  خــذ  اأ وقــد 
بــو بكــر المــروذي )ت 275هـ(  ذ روى تلميــذه اأ 241هـــ(؛ اإ
بــي عبد هللا )=  -فــي كـتابــه ‘الــورع‘- قــال: “دخلــُت على اأ
ن  ا ُيريد اأ

ً
حمــد( وقد َحِذَق ابُنه، وقد اشــترى جوز مــام اأ الإ

ُه علــى الصبيــان يقِســُمه عليهــم، وكــره النثــر، وقال:  َيُعــدَّ
بي مســعود الســابق ذكُره  هــذه ُنهبــة”. واستشــهد بخبــر اأ
وقــّواه. وقــد تحّرفت كنيته في النســخة المطبوعة –التي 

لى “ابن مسعود”. رجعنا لها- من كـتاب ‘الورع‘ اإ
حفل استثنائي

حمد- يوزعون  مــام اأ مثــال الإ ذا كان متوســطو الحــال -اأ واإ
مــوال  غنيــاء القــوم وذوي الأ ن اأ و نثــًرا؛ فــاإ الجــوز قســمًة اأ
رَّ والجوهــر. فقــد نقــل  والســلطة فيهــم كانــوا ينثــرون الــدُّ
ســطورية  لنــا ابــن عســاكر -فــي ‘تاريــخ دمشــق‘- صــورًة اأ
 )ت 255هـــ( ابــن 

ّ
ميــر العباســي المعتــز عــن “َحــذاق” الأ

حمــد.  مــام اأ الخليفــة المتــوّكل )ت 247هـــ( المعاصــر لالإ
قــام له حفاًل ل  ثيــًرا لدى والده، فاأ  محبوًبــا اأ

ُّ
وكان المعتــز

مثيل له في بذخه.
ن  اأ الحتفــال  مراســم  مــن  كان  نــه  اأ ابــن عســاكر  وذكــر 
- ُخطبًة 

ّ
مير المعتــز ُيلِقــي الحــاذق/ الخّريج –وهــو هنا الأ

ن تكــون ُبرهاًنــا  فــي المحتشــدين لالحتفــال، يــراد بهــا اأ
ة  جزل المتــوّكل المكافاأ ّهلــه. وقد اأ عالًنا لتاأ علــى علمــه واإ
ن  مر اأ ميــر: الشــيخ محمــد بــن عمــران؛ فاأ ب ابنــه الأ لمــؤِدّ
لف  ليــه صينيــة فيها جوهــٌر تكون قيمته خمســة اآ ُتدفــع اإ

ن(. ميركي الآ لف دولر اأ ي نحو 830 اأ دينار ذهًبا )اأ
ن يجعل “تحذيق” ابنه في قصٍر مشــهور  وقرر المتوّكل اأ
من قصوره اسمه ‘بركوارا‘ )= الهناء( في مدينة سامراء، 
لــف  خــرج -مــن خزانــة الجوهــر- جوهــرًا بقيمــة مئــة اأ و”اأ
ن( في عشر  ميركي الآ ي نحو 16.6 مليون دولر اأ دينار )اأ
لى  وعز اإ ثار على َمْن يقرب من القّواد، واأ صواني فضة، للِنّ
كابر.. بحضور ‘بركوارا‘ في يوم ُســّمي لهم:  النــاس مــن الأ

.”
ّ

مير المعتز ليشهدوا ُخطبة الأ
واحتشــد النــاُس في ســاحة الحتفــال وتوافــدوا، فضربوا 
ضيئــت قاعة  يــام قبل يــوم تنظيمــه، واأ مضاربهــم ثالثــة اأ
ن الشمع كله كان  الحتفال بالشموع الضخمة، وقيل: “اإ
لف  نــه كان وزنها اأ ّل الشــمعة التــي فــي الصحن فاإ عنبــًرا اإ
 قديم يساوي 40 غراما تقريبا(، فكادت 

ٌ
‘ كيل َمٍنّ )‘الَمنُّ

هــا مــن كان فــي الجانــب   القصــر، وَوَجــَد مــن حِرّ
ُ

تحــرق
الغربي من دجلة”!!

 من باب فــي جنبة 
ّ

وحيــن انتظــم الحفــل “خــرج المعتــز
يوان )= قاعة الحتفال( حتى صعد المنبر، فسّلم على  الإ
ميــر المؤمنيــن وعلى من حضر ثم خطب، فلما فرغ من  اأ
لى ]شــيخه[ محّمد بن عمران،  خطبتــه ُدفعــت الصينية اإ
ونثــر شــفيٌع ]= خادم المتــوكل الخاّص[ صوانــي الجوهر 
يوان، ونثر الخــدم الذين كانوا في الرواق  علــى َمــن في الإ
والصحــن مــا كان معهــم مــن الَعيــن )= دنانيــر الذهــب( 
ببركــوارا  المتــوكل  قــام  واأ الفضــة(،  )= دراهــم  والــَوِرق 
ّنه لم ُيَر يوٌم مثله ســرورا وُحســنا وكـثرة  ّياًما”، وقيل: “اإ اأ

نفقة”.
تكريم وجوائز

وائــل والمتميزيــن مــن طالب العلــم نصيٌب من  وكان لالأ
سالمّي. ولعّل  التكريم، وقد تعددت صوُره في التاريخ الإ
بي  سالمّي ناله طالُب علٍم مميز هو ما وقع لأ قدم تكريٍم اإ اأ

هريرة )ت 59هـ( رضي هللا عنه، طالُب الحديث المجتهد 
بيــن يــدي النبّي صلى هللا عليه وســلم؛ فكّرمــه لجتهاده 

قوًل وفعاًل.
ولّيــة؛ فقــد روى  نــه شــهد لــه بالنباهــة والأ مــا القــول فاإ اأ
بــي  ســناده عــن اأ البخــارّي )ت 256هـــ( -فــي صحيحــه- باإ
ســعُد الناس  نــه قــال: قلــُت: يــا رســول هللا، مــن اأ هريــرة اأ
با هريرة-  بشفاعِتك يوم القيامة؟ فقال: “لقد ظننُت -يا اأ
يُت  وَل منــك، لمــا راأ حــٌد اأ لني عــن هــذا الحديــث اأ ل يســاأ اأ
ســعُد الناس بشــفاعتي يوم  مــن حرصــك على الحديــث! اأ

ل هللا، خالًصا من ِقَبل نفِسه”. له اإ القيامة من قال: ل اإ
ما الفعلّي فقد كان مباركًة من النبّي  فهذا تكريٌم قولّي. واأ
صبــح محّدث  صلــى هللا عليــه وســلم لــه حّلت فيــه حتى اأ
بي  يضا -فــي صحيحه- عن اأ ذ روى البخــاري اأ الصحابــة؛ اإ
ســمع منك حديًثا  ني اأ هريرة، قال: قلُت: يا رســول هللا، اإ
ه، قــال:  نســاه؟ قــال: “ابســط رداءك”، فبســطتُّ كـثيــًرا اأ
ــه” فضممُتــه، فمــا نســيُت  فغــرف بيديــه، ثــم قــال: “ُضمَّ

شيًا بعده.
عفاُء  ومن الصور البديعة لتكريم الطالب في تاريخنا؛ الإ
مــن الرســوم الدراســية بســبب التميــز العلمــّي. فقد روى 
نــه  مــام الشــافعّي‘ )ت 204هـــ( اأ البيهقــّي فــي ‘مناقــب الإ
ّتــاب جعل  لــى الكـُ ْســِلَم اإ

أ
“كان قليــل ذات اليــد”، و”لمــا ا

ّتاب، فنظر  م صبيــان الكـُ ذا فرغ من درســه علَّ يتعلــم، فاإ
مــر الصبيــان  اأ ذا مــا يكـفيــه ]الشــافعي[ مــن  المعلــم فــاإ
جــرًا. فلم  ه اأ ِمّ خــذ مــن اأ جرتــه، فلــم ياأ كـثــر مــن اأ وينفُعــه اأ

يزل على ذلك حتى َحذَق )= تخّرج(.
كاديمية لقاب اأ اأ

لباس  هل علم السلوك من المتصّوفة فقد اختّصوا باإ ما اأ اأ
مــن يجيزونــه “ِخْرَقــة التصــّوف”، وهــم ُيســندونها –كمــا 
بــي طالب  لــى علــّي بن اأ قــال ابــن خلــدون )ت 808هـــ(- اإ
ن ابــن خلــدون لــم يكــن  رضــي هللا عنــه، وهــو مــا يبــدو اأ
ا رضــي هللا عنه “لم  ن عليًّ ذ تعقبهــم بقولــه اإ مقتنًعــا بــه؛ اإ
يختــّص -مــن بيــن الّصحابة- بتخليــة ول طريقة في لباس 
صل ذلــك التقليد  ول حــال”. وبغــّض النظــر عــن صحــة اأ
ن  صحابــه دللــًة علــى اأ نــه كان راســًخا عنــد اأ الصوفــّي؛ فاإ
صاحبه حاز “َســَندًا تربويا” في طريقتهم الســلوكية. وقد 
عيان -من المتصوفة-  ُعنــي بذكره في تراجم العلمــاء والأ
بنــاء الُعْمر‘،  نبــاء الُغْمر باأ الحافــظ ابــن حجــر في كـتابه ‘اإ
وكذلــك ابــن العمــاد الحنبلــّي )ت 1089هـــ( فــي كـتابــه 
لباس  ‘شــذرات الذهب‘. وكان شــيوخ التصــوف يقرنون اإ

جازة العلمية ويجعلونهما في سياٍق واحد. الخرقة بالإ
فقــد ذكــر ابن العماد في ترجمة المحــّدث الفقيه الّلغوي 
نه “قراأ  بي الفتح العوفي الشافعي الّصوفي )ت 906هـ( اأ اأ
بي الخير المقدســي الحموي  علــى الحافــظ شــمس الّدين اأ
جازه بجميع  صحيحــْي البخاري ومســلم… وغير ذلــك. واأ

يًضا”. لبسه ِخرقة التصوف اأ ما تجوز له روايته، واأ
ن يكــن نظاُمنــا التعليمي الحالــّي بكامله ِشــْبَه  وهكــذا فــاإ
كاديمي الغربــي الحديث، وليس  مســتوَرد مــن النظــام الأ
ّن فــي تاريخنا  الشــهادات ومراســم التخــرج فحســب؛ فــاإ
 

ُّ
سالمي من السبق في هذا المجال ما يستحق العربّي والإ

النظــر والحتفــاء، والمزيــد مــن البحــث عنــه والهتمــام 
بــه، وربــط جــذور ذلــك بالتقاليــد العلميــة العالميــة فــي 
نسان على اختالف  نســان بالإ شــبه الإ وقتنا الحاضر؛ فما اأ
صل  قرب التقاليد من بعضها في اأ مكنة، وما اأ زمنة والأ الأ
خــر، ولعّل  لــى اآ ن تطــورت قوالبهــا مــن عصــر اإ فكرتهــا واإ

كبر مما نظّن! للجديد بالقديم اتصاًل اأ
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قراءات  10

نسان.. ضرورات ل حقوق" سالم وحقوق الإ الكـتاب: "الإ

المؤلف: د. محمد عمارة

الناشر: دار الشروق

سالم نجد "قيمة" العدل عالية تتصدر كل "القيم" الثوابت  في الإ

ننــا  ول للشــريعة، حتــى اإ ليهــا الديــن، فهــو المقصــد الأ التــي يدعــو اإ

ســماء هللا الحســنى، وصفة من صفاته  ن "العدل" اســم من اأ نجد اأ

رفع للعدل في  ســبحانه وتعالى، وكـفى بذلك دلياًل على المكان الأ

سالم. فكر الإ

ســالم،  يقــول المؤلــف فــي )صفحــة 61(: "والعــدل، فــي شــرعة الإ

فريضــة واجبــة، وليــس مجرد "حق" مــن الحقوق التي باســتطاعة 

فيهــا دون وزر  التفريــط  و  اأ راد،  اأ هــو  ذا  اإ عنهــا  التنــازل  صاحبهــا 

نــه فريضــة واجبــة، فرضهــا هللا ســبحانه وتعالــى، علــى  اإ ثيــم،  وتاأ

الكافــة دون اســتثناء، فرضهــا علــى رســولة صلــى هللا عليــه وســلم 

َمنُت  ْهَواَءُهــْمۖ  َوُقْل اآ ِبْع اأ ِمــْرَتۖ  َوَل َتتَّ
أ
ِلــَك َفــاْدُعۖ  َواْســَتِقْم َكَما ا )َفِلَذٰ

ُكْمۖ  َلَنا  َنا َوَربُّ ُ َربُّ ْعِدَل َبْيَنُكــُمۖ  للاَّ ِمْرُت ِلأ
أ
َتاٍبۖ  َوا ُ ِمــن كـِ نــَزَل للاَّ ِبَمــا اأ

َلْيِه  ُ َيْجَمُع َبْيَنَناۖ  َواإ َة َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُمۖ  للاَّ ْعَماُلُكْمۖ  َل ُحجَّ ْعَماُلَنا َوَلُكْم اأ اأ

اْلَمِصيُر( )الشورى: 15(.

مــور، من الولة والحكام، تجاه  ولياء الأ "وهــي فريضــة واجبة على اأ

ْهِلَها  َلى اأ َماَناِت اإ وا اْلأ ْن ُتــَؤدُّ ُمُرُكْم اأ َ َياأ نَّ للاَّ الرعيــة والمتحاكميــن )اإ

ا َيِعُظُكْم  َ ِنِعمَّ نَّ للاَّ ْن َتْحُكُموا ِباْلَعــْدِل اإ ــاِس اأ َذا َحَكْمُتــْم َبْيــَن النَّ َواإ

َ َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا( )النساء: 58(. نَّ للاَّ ِبِه اإ

هــذا الشــمول لفريضــة العــدل، والعمــوم لضرورتهــا، يحدثنــا عنــه 

لى العدل بين  باء اإ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عندما يدعو الآ

بنائكم(، وعندما ينهي الولة عن غش الرعية  بنائهــم )اعدلــوا بين اأ اأ

)ما من عبد يسترعيه هللا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته 

ل حّرم هللا عليه الجنة(. اإ

يقــول المؤلــف فــي )صفحــة 63(: ".. كذلــك يســتوي فــي وجــوب 

و حيال النفس، وهذا ما يزيد المعنى  ن يكون تجاه الغير اأ العدل، اأ

نسان  كيدًا، فلو كان العدل مجرد "حق" لجاز لالإ الذي نلح عليه تاأ

ن يتنــازل عــن نصيبــه منه، ولكان ظلمه لنفســه ممــا ل يدخل في  اأ

ســالم الذي جعل العــدل "فريضة  ثــم والتجريــم، لكن الإ دائــرة الإ

نســان لنفســه جريمــة كبــرى  نســانية ـ واجبــة" قــد جعــل ظلــم الإ اإ

ْنُفِســِهْم َقاُلوا  اُهــُم اْلَماَلِئَكــُة َظاِلِمــي اأ ِذيــَن َتَوفَّ  الَّ
نَّ وظلمــًا عظيمــًا )اإ

 
ُ

ْرض َلــْم َتُكْن اأ ْرِض َقاُلوا اأ ــا ُمْســَتْضَعِفيَن ِفــي اْلأ ِفيــَم ُكْنُتــْم َقاُلــوا ُكنَّ

ُم َوَســاَءْت َمِصيًرا(  َواُهْم َجَهنَّ وَلِئَك َماأ
أ
ًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها َفا ِ َواِســعَ للاَّ

)النساء: 97(.

ســالم، فمن الطبيعي  ن "فريضة العدل" في الإ ذا كان هذا هو شــاأ اإ

خــر بالشــمول،  ن نــرى موقفــه الواضــح ضــد الظلــم متســمًا هــو الآ اأ

فالعدل واجب على الكافة تجاه الكافة، ومن ثم كان الظلم حرامًا 

زاء الجميع. على الجميع اإ

ســالم مــن قضيــة  ن موقــف الإ يقــول المؤلــف فــي )صفحــة 69(: "اإ

باحــة"  ي الثــورة ـ ضــد الظلــم والظلمــة يتعــدى "الإ ـ اأ "النتصــار 

يجاب"، ورســول هللا صلى  لى "التحبيذ" بل و"الإ و"المشــروعية" اإ

ن تقول له:  متي تهاب الظالــم اأ يتــم اأ ذا راأ هللا عليــه وســلم يقــول: )اإ

ن التصدي للظلم  نه يعلمنا اأ نــت ظالم، فقد ُتودع منهم(، فاإ نــك اأ اإ

ذا عجــزت عن ذلك  مــا اإ مة، اأ بالمقاومــة هــو دليــل "الحيــاة" فــي الأ

موات، الذيــن "ُتودع  نهــا ســتكون عندئــذ فــي عــداد الأ هملتــه فاإ و اأ اأ

حياء" ويشــربون،  كل "الأ كلون ويشــربون كما ياأ نهم ياأ منهم" رغم اأ

ثــورات التــي تحض على  ســالم مزدانًا بالماأ ولذلــك وجدنــا تــراث الإ

مقاومة الظلم ومقاتلة الظلمة والتصدي بالثورة لتغيير مجتمعات 

هــل  ثــورات الشــريفة تبشــر اأ الجــور والســتبداد، ووجدنــا هــذه الماأ

عده هللا لهم من رفيع الدرجات لقاء معاناتهم مصاعب  الحق بما اأ

هــذا الطريــق، فـــ )مــن ُقتــل دون مالــه مظلومــًا فهــو شــهيد، ومــن 

رضين(، فشــتان مــا بين  رض شــبرًا طوقــه مــن ســبع اأ ظلــم مــن الأ

عدهما هللا". المصيرين اللذين اأ

نسانية واجبة، بكـتاب هللا وسنة  هذا هو "العدل" بوصفه ضرورة اإ

رســوله، وقــد نعــم المســلمون بهذا العــدل عندما وضعت فلســفته 

فــي التطبيــق على عهد النبي ودولة الخالفة الراشــدة، فكانت تلك 

تاريخنــا  فــي  ـ  الفتــرة 

الســابقة  بمثابــة  ـ 

التــي  الدســتورية 

تبلــورت فيها فلســفة 

سالم، وذلك  عدل الإ

بــن  علــي  حكــم  يــوم 

ن  بي طالب فقال: "اإ اأ

موال  هللا فــرض فــي اأ

قــوات  اأ غنيــاء  الأ

جــاع  فمــا  الفقــراء، 

ل بمــا متــع بــه  فقيــر اإ

فــي  الغنــى  ن  اإ غنــي، 

الغربة وطــن، والفقر 

في الوطن غربة".

عمــارة  والدكـتــور 

"العــدل  ن  اأ يــرى 

واجــب  الجتماعــي" 

وليــس  وفريضــة، 

مــن  حــق  مجــرد 

وتخلــف  الحقــوق، 

يهــدم  العــدل  هــذا 

ركان التعاقــد القائم  اأ

بيــن الحاكمين وبين 

المحكوميــن، ويلغــي شــرعية "الســالم" المفتــرض بيــن الطبقــات 

بـــ "تكافــل" هــذه الطبقــات  ن هــذا الســالم رهــن  الجتماعيــة، لأ

ثــورات  فــي تحقيــق "الضــرورات الواجبــة"، ومــن هنــا كانــت الماأ

حد"، و"من احتكر  ذا جاع مؤمن فال مال لأ سالمية الشريفة: "اإ الإ

ربعيــن ليلة فقد برئ من هللا تعالى وبرئ هللا تعالى منه"،  طعامــًا اأ

مــوال قائمة  فمشــروعية الحيــازة وحرمــة "ملكيــة المنفعــة" فــي الأ

بــي ذر  كحــق مــن حقــوق ذمــة هللا تعالــى، ومــن هنــا كان عجــب اأ

الغفــاري وتعجبــه عندمــا قال: "عجبت لرجل ل يجد في بيته قوت 

يومه، كيف ل يخرج على الناس شاهرًا سيفه".

ضرورة المعارضة:

فــي  يختلفــوا  لــم  المســلمين  ن  اأ تاريخنــا  يســتقرئ  لمــن  واضــح 

ســالمية الرئيســية بســبب  "الديــن"، ولــم تنشــاأ فرقــة من الفرق الإ

نما  صوله، واإ صل مــن اأ الخــالف حــول عقيدة مــن عقائد الدين ول اأ

كانت السياسة وفلسفة نظام الحكم، ومنصب الخالفة، واختالف 

قام الفرق،  ســباب الخالف، الــذي اأ مة هي اأ المناهــج في سياســة الأ

شــعل الحروب والصراعات على امتداد التاريخ  حزاب، واأ نشــاأ الأ واأ

سالمي. الإ

يقــول المؤلــف فــي )صفحــة 95(: "عقــب وفــاة الرســول صلــى هللا 

وس والخــزرج، فــي ســقيفة  نصــار، مــن الأ عليــه وســلم، اجتمــع الأ

بني ساعدة، لختيار من يخلف الرسول في سياسة الناس ورائسة 

لــى ســعد بــن عبــادة زعيــم الخــزرج،  نظارهــم اإ الدولــة، واتجهــت اأ

ثنى عشــر الذين بايعوا  حد النقباء الإ نصــار، واأ والمتحــدث باســم الأ

ولــى، في بيعة  ســالمية الأ ســيس الدولة العربية الإ الرســول علــى تاأ

لى المدينة، والمقاتل الذي  العقبة، قبيل هجرة الرسول من مكة اإ

سيســًا للدولــة..  حضــر المشــاهد والغــزوات كلهــا مــع رســول هللا تاأ

ن "المدينة" دارهم  حقيتهم لهذا المنصــب لأ نصار باأ ويقينــًا مــن الأ

بايعــوا ســعد بــن عبــادة ليخلــف الرســول عليــه الســالم فــي قيــادة 

بــا بكــر  الدولــة، لكــن الخبــر بلــغ عمــر بــن الخطــاب، فاســتدعي اأ

بــو عبيــدة  لــى الســقيفة، ولقيهمــا اأ الصديــق، وصحبــه علــى عجــل اإ

نصار،  بو بكر الأ بــن الجــراح، فذهب معهما.. وفي الســقيفة واجــه اأ

جدر  حق والأ ولين" هم الأ ن المهاجرين الأ ي القائل: "اإ وعرض الراأ

قدر  ســالم، وهم قريشــيون، واأ لى الإ ســبق اإ بمنصب الخالفة، فهم اأ

ن تجتمع عليهم وترضى برائســتهم قبائل العرب، فتســتمر وحدة  اأ

با بكــر الصديق خليفة  نصار اأ ســالم... فبايــع الأ العــرب فــي دولة الإ

بي بكر  نــه رفــض البيعــة لأ ل ســعد بــن عبــادة، فاإ علــى المســلمين اإ

بي  بو بكر، فلما ولي عمر بن الخطاب الخالفة بعد اأ طــوال خالفــة اأ

بكــر، ظــل ســعد بن عبــادة على رفضــه لعمر، حتى توفــاه هللا )14 

و عاقبه على  حد على البيعــة اأ كرهه اأ ن اأ هـــ/635م("، ولــم يحــدث اأ

مر". مة في هذا الأ خالفه لالأ

ن يبايــع الصديق  مــام صحابــي جليل، عــاش مــن دون اأ نحــن هنــا اأ

بالخالفــة، ومــات وليــس فــي عنقــه بيعــة للخليفــة الفــاروق، وهنــا 

لــى الذهــن مــا يحــدث فــي المجتمعــات الحــرة المعاصــرة،  يثــب اإ

عندمــا يتنافــس المتنافســون علــى منصــب رائســة الدولــة، وتتــم 

غلبيــة، لكــن  عمليــة القتــراع والنتخــاب فيفــوز مــن يحــوز ثقــة الأ

قليــة فــي موقــع المعارضة له، فهي لم تبايعــه، بل تواصل  تظــل الأ

معارضتها له حتى يحين الترشح والنتخاب الجديد.

نــه فــي  ومــن المفارقــة، كمــا يقــول المؤلــف فــي )صفحــة 98(: "اأ

حاديــث يرددهــا ويذيعهــا كـثيــر مــن  ثــورات النبويــة الشــريفة اأ الماأ

ســالمية الجديــدة، تحكــم بالجاهليــة علــى  مــراء" الجماعــات الإ "اأ

مام،  مــن فــارق الجماعــة، وعلــى من مات وليــس في عنقه بيعــة لالإ

مــراء علــى  الطاعــة لالأ حاديــث يوجبــون  وهــم بتردديهــم هــذه الأ

ثمًا دينيًا وخطيئة ترتد  الكافة، ويحرمون "المعارضة" ويجعلونها اإ

ســالم... لقوله صلى هللا عليه وســلم  لى الجاهلية بعد الإ بصاحبها اإ

)من خلع يدًا من طاعة، لقي هللا يوم القيامة ل حجة له، ومن مات 

مر الذي يغفله  وليــس فــي عنقه بيعة، مات ميتــة جاهلية(، لكن الأ

ن هذه "البيعــة"، التي يتحدث  مراء" اأ و يتغافــل عنــه ـ هــؤلء "الأ ـ اأ

منوا للرســول  عنهــا الحديــث النبــوي الشــريف كانت بيعــة الذين اآ

يمان، فهــي البيعة لــه بالنبوة،  لــى الإ عليــه الســالم، الــذي دعاهــم اإ

نهــا البيعــة التــي خرجــوا بهــا من  ســالم، اإ وموضوعهــا التوحيــد والإ

ن خلعها والخروج من طاعتها،  ســالم، ومن ثم فــاإ لى الإ الجاهليــة اإ

خرى". لى الجاهلية مرة اأ هي ـ بالقطع ـ عودة اإ

ثــم يكمــل المؤلــف فــي )صفحــة 141( فيقــول: "يتجاهــل فقهــاء 

خــرى عن  خــرى للحديــث ـ والمرويــة هــي الأ الســالطين الروايــة الأ

طــالق "الطاعــة"، فتجعلهــا "طاعة  عبــدهللا بــن عمــر ـ والتــي تقيد اإ

مير"، ومن ثم فهي تقيد "البيعة" فتجعلها  هللا"، وليست طاعة "الأ

ن بيعة الرسول  مير"، لأ "بيعة الرســول" عليه السالم، ل بيعة "الأ

لى  وحدهــا، هــي التي كانت تعنــي النتقال من الجاهلية والشــرك اإ

نها "دين"، وليســت مجرد "سياســة"..  ي اأ ســالم وتوحيده، اأ نور الإ

يتجاهــل فقهــاء الســالطين هــذه الروايــة التــي يقول فيها الرســول 

صلــى هللا عليــه وســلم: "من مات علــى غير طاعة هللا مات ول حجة 

لــه، ومــن مــات وقد نــزع يده من بيعــة كانت ميتته ميتــة ضاللة"، 

فالطاعة هنا بصريح النص طاعة هللا سبحانه، والبيعة هنا ـ بحكم 

نها كانت تعني البيعة هلل".  السياق ـ بيعة الرسول، لأ

لختــالف  لهــم،  البيعــة  ورفــض  الحــكام،  و  اأ مــراء  الأ فمعارضــة 

مة عن  منهجهم السياســي وسبيلهم في سياســة المجتمع وحكم الأ

منهج المعارضين لهم، ل يعني النتقال بالمعارضين من معكسر 

حوال. ي حال من الأ لى معسكر الجاهلية باأ يمان اإ سالم والإ الإ

ســالم مــع النظــم العادلــة، كمــا تمثلــت فــي  ذا كان هــذا حــال الإ واإ

ن موقفه تجــاه النظم  بــي بكر والفــاروق عمر، فــاإ خالفــة الصديــق اأ

لى "وجــوب" المعارضة  الجائــرة يتعــدى "مشــروعية" معارضتهــا اإ

فضل  ن "اأ لها، و"الثورة" عليها، كما يعلمنا صلى هللا عليه وســلم اأ

مام سلطان جائر". الجهاد كلمة حق اأ

ن يناضلوا، لرفع عار الســتبداد  وعلــى الذيــن يعون هــذه الحقيقة اأ

مــن  ســالمي  الإ الفكــر  وتنقيــة  المســلمين،  "واقــع"  عــن  وقيــوده 

وفقهــاء  الســوء"  "علمــاء  مــن  نفــر  فيــه  زرعهــا  التــي  التشــوهات 

الســالطين، الذيــن احترفــوا التســويغ لمظالم المســتبدين، ودعوا 

لى الســتكانة التي ســموها "صبرًا"،  المســتضعفين والمظلوميــن اإ

رادة هللا، والغاية من رسالة  فطوبى للسالكين كل سبيل لتحقيق اإ

رسوله، عليه السالم
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إيكونوميست: هل ستتمكن أمريكا 

وإيران من إحياء اتفاق النووي؟
دار السالم/ متابعة 

ن الفنــدق الكبيــر  يكونوميســت" مقــال قالــت فيــه؛ اإ نشــرت مجلــة "اإ

نيــق  الواقــع فــي شــارع رينغســتراس فــي فيينــا، الشــارع الرئيســي الأ

نــه ليس مجرد  فــي المدينــة، يعــّد مكانــا رائعــا للدبلوماســية النووية. اإ

المقــر  يضــا  اأ الفنــدق  فقــد كان  غيــر محــدودة.  وقهــوة  فخــم  محيــط 

الرئيســي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة )iaea(، وهــي المؤسســة 

الرقابية الدولية للطاقة الذرية، لمدة 22 عاما حتى عام 1979. ومع 

ن الدبلوماســيين الذين اجتمعوا هناك في ســت جولت من  ذلك، فاإ

خرها فــي 20 حزيران/ يونيو،  بريل، كان اآ المحادثــات منــذ نيســان/ اأ

ن، وربما ينفد الوقت. لم يحالفهم الحظ حتى الآ

يران - بشــكل غير مباشــر، عبــر بريطانيا والصين  مريكا واإ وتتفــاوض اأ

حيــاء  اإ وروبــي – علــى كيفيــة  لمانيــا وروســيا والتحــاد الأ وفرنســا واأ

العمــل  باســم خطــة  المعــروف  طــراف،  الأ النــووي متعــدد  التفــاق 

عــام 2015  فــي  توقيعهــا  تــم  التــي   ،  )jcpoa( المشــتركة  الشــاملة 

وانســحب منهــا الرئيــس دونالد ترامــب بعد ثالث ســنوات. وردا على 

يران بنود التفاقية من خالل اختبار  مريكيــة، انتهكت اإ العقوبــات الأ

جهزة طرد مركزي متطورة وتكديس اليورانيوم المخصب، من بين  اأ

يار/ مايو  خرى محظورة. وقدرت وكالة الطاقة الدولية في اأ خطوات اأ

كـثر من 3000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب  نتجت اأ يران اأ ن اإ اأ

ذا تــم تخصيبهــا  لــى 5%، وهــو مــا يكـفــي لعــدة قنابــل اإ بنســبة تصــل اإ

ن بنســبة تزيد عن  كـثر من 70 كغم الآ كبر. كما تم تخصيب اأ بشــكل اأ

سلحة. لى مستوى تصنيع الأ 20%، وهو ما يمثل معظم الطريق اإ

مريــكا، فــي عهــد الرئيــس  علــى مــدار العــام الماضــي، قالــت كل مــن اأ

لى شــروط الصفقة  نهمــا على اســتعداد للعــودة اإ يــران، اإ جــو بايــدن واإ

وزيــر  نائــب  وقــال  يضــا.  اأ ذلــك  خــر  الآ الطــرف  فعــل  ذا  اإ صليــة  الأ

ن جميــع وثائــق  خيــرة: "نعتقــد اأ يرانــي بعــد الجولــة الأ الخارجيــة الإ

ن  هناك "مســتوى جديدا من التفاؤل"،  التفاقيــة تقريبــا جاهزة"، واأ

مم المتحدة في  وروبي لدى الأ ثار حماســة مبعوث التحــاد الأ وهــو ما اأ

ن الصفقــة  30 حزيــران/ يونيــو. وتعتقــد وزارة الخارجيــة الروســية اأ

ســيس  برامها بحلول  14 تموز/ يوليو، الذكرى السادســة لتاأ قــد يتــم اإ

صلية ليس سهال كما يبدو،  عادة الشروط الأ ن اإ التحاد. ومع ذلك، فاإ

ن الظروف تغيرت كـثيرا في ست سنوات. لأ

يران فــي خضم عملية انتقال سياســي. من  وممــا ل يســاعد، هــو كون اإ

براهيــم رئيســي، القومــي المتشــدد، محــل حســن  ن يحــل اإ المقــرر اأ

غســطس.  ب/ اأ يران في الثالث من اآ روحانــي، البراغماتــي، كرئيــس لإ

مريكا والغــرب من الحكومــة الحالية.  كـثــر عــداء لأ رئيســي وحلفــاؤه اأ

خــر،  ن الصفقــة مســتحيلة - فقــد كان رئيــس متشــدد اآ هــذا ل يعنــي اأ

دت في النهاية  حمــدي نجاد، هو الذي بــداأ المحادثات التي اأ محمــود اأ

مور. لى اتفاقية jcpoa. لكن انتخاب رئيسي يعقد الأ اإ

ن حكومــة روحانــي لديهــا "حافــز ضئيــل للغايــة" لتكريــس شــهرها  اإ

نيسة بصيري  خير في الســلطة للدبلوماسية المحمومة، كما تقول اأ الأ

بحاث  تبريــزي مــن المعهــد الملكــي للخدمــات المتحــدة، وهــو مركــز اأ

ن النتخابات  ت سياسية بعيدة المنال، لأ ي مكافاآ بريطاني. ستكون اأ

يراني - لن تكون مســتحقة قبل ثالث  المقبلــة - بالنســبة للبرلمــان الإ

ن الحكومــة الجديــدة ســتنفذ  ي ضمــان علــى اأ ســنوات. كمــا ل يوجــد اأ

ي صفقة ترثها، كما تقول تبريزي. بالكامل اأ

يرانية ليست العقبة الوحيدة في طريق التوصل  السياسة الداخلية الإ

مريكي كبير تحدث للصحفيين الشــهر  لى اتفاق؛ فقد حذر مســؤول اأ اإ

الماضــي دون الكشــف عــن هويتــه: "ل تــزال لدينا خالفــات جدية لم 

يران  يتم حلها بعد.. سواء كانت الخطوات النووية التي يتعين على اإ

و تخفيــف العقوبات الذي ســتقدمه  لــى المتثــال، اأ اتخاذهــا للعــودة اإ

و تسلسل الخطوات التي سيتخذها الجانبان". مريكا، اأ اأ

لى الصفقة في سلسلة  مكانهما العودة اإ نه باإ ن اأ يقبل كال الجانبين الآ

خــر بكل  مــن الخطــوات المتزامنــة بــدل مــن انتظــار قيــام الطــرف الآ

مريكا رفع جميع العقوبات  نها تريد من اأ يران قالت اإ ول. لكن اإ شيء اأ

ل العقوبــات التــي  نهــا لــن ترفــع اإ مريــكا باأ التــي فرضهــا ترامــب. تــرد اأ

دارة بايــدن قــد فرضــت عقوبــات  تغطيهــا اتفاقيــة  jcpoa. وكانــت اإ

ســالمي.  ذار/ مــارس على عضويــن في الحرس الثوري الإ جديــدة فــي اآ

نواع  ن هذه الأ وراســيا الستشــارية؛ اإ يقول هنري روما من مجموعة اأ

مــن العقوبــات، "غيــر المنطقية اقتصاديا ولكنها شــديدة الحساســية 

كـثــر تحديــا. وهــي تشــمل تصنيــف  مــن الناحيــة السياســية"، هــي الأ

رهابيــة، والعقوبــات ضــد  نــه جماعــة اإ مريــكا للحــرس الثــوري علــى اأ اأ

رئيسي نفسه.

يران لدى  فــي 30 حزيــران / يونيــو، قال مجيد تخت روانجي، ســفير اإ

مريكا لن تنســحب  ن ... اأ كيدات باأ ن بالده تريــد "تاأ مــم المتحــدة؛ اإ الأ

نه  مريكيون اإ خــرى من اتفاقية jcpoa".  ويقول المســؤولون الأ مــرة اأ

قلها  ســباب ليس اأ ســيكون مــن المســتحيل توفير مثل هــذا اليقين، لأ

لى معاهدة ملزمــة دون دعم من ثلثي  نــه ل يمكــن تحويــل التفاقية اإ اأ

نصــف  يشــكلون  الذيــن  الجمهوريــون،  ويعــارض  الشــيوخ.  مجلــس 

ن  يضا اأ ظهر ترامب اأ ي حــال، فقد اأ المجلــس، التفــاق بمرارة. وعلى اأ

ن ينسحب من المعاهدات القائمة منذ فترة طويلة. الرئيس يمكنه اأ

نــه علــى  ولــدى الــدول الغربيــة شــكاويها الخاصــة، فهــم يجادلــون باأ

نهــا عالجيــة  يــران صــورت انتهاكاتهــا لالتفاقيــة علــى اأ ن اإ الرغــم مــن اأ

يضا معرفة قيمة من خالل  تشــغيل  وقابلة للعكس، فقد اكـتســبت اأ

جهزة الطرد المركزي المتقدمة وتصنيع معدن اليورانيوم )الشــكل  اأ

و القنابــل، على عكــس المركب  الصلــب المســتخدم فــي المفاعــالت اأ

ن تؤجل  ثناء التخصيب(. كان من المفترض اأ الغازي المستخدم في اأ

بطاء  لى اإ لى ســنوات لحقة، مما يــؤدي اإ التفاقيــة مثــل هذا النشــاط اإ

يران النووي. تقدم اإ

يــران علــى محادثــات المتابعة التي لن  ن توافــق اإ ن اأ مريــكا الآ وتريــد اأ

يضا قضايا مثل الصواريخ  تمدد بنود التفاق فحســب، بل ســتغطي اأ

يرانيــة ودعــم الجماعــات المســلحة فــي المنطقة. يقول  الباليســتية الإ

شياء "غير قابلة للتفاوض". ن هذه الأ رئيسي اإ

يــران مصممة على تعزيــز نفوذها،  ن اإ زق خطيــر بشــكل خاص لأ المــاأ

ليــس فقــط مــن خــالل التوســع المســتمر فــي نشــاطها النــووي، ومن 

يضــا مــن  ثــم تقليــص الوقــت الــذي يســتغرقه تصنيــع قنبلــة، ولكــن اأ

قــل شــفافية. ففــي شــباط/ فبراير،  خــالل التهديــد بجعــل برنامجهــا اأ

حكام التفتيش الصارمــة التي تفرضها  يــران عن العديد مــن اأ تخلــت اإ

التفاقيــة، مثل تركيب الكاميرات في المواقع النووية، لكنها وافقت 

على الفور على "تفاهم فني مؤقت" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

لى المواقع. يمكنها من الوصول المحدود اإ

جراءات المؤقتة مرتين لكنها انتهت في 24 يونيو،  تم تجديد هذه الإ

خيرة في فيينا. لــم تقرر الحكومة  يــام مــن انتهاء المحادثــات الأ بعــد اأ

نهــا قــد تحــذف  لــى اأ ذا كانــت ســتمددها - وتلمــح اإ يرانيــة بعــد مــا اإ الإ

مريكا  البيانــات الموجــودة على الكاميرات. قد تكون النية هي جعل اأ

ول مــن تمــوز/ يوليــو،  كيــد تقــوض الثقــة. فــي الأ تتعــرق، لكنهــا بالتاأ

يــران فرضــت قيــودا علــى وصــول  ن اإ نبــاء، اأ ذكــرت وكالــة رويتــرز لالأ

لى موقعهــا الرئيســي للتخصيب في  الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة اإ

بريل. سرائيلي المشتبه به في نيسان/ اأ عقاب التخريب الإ نطنز، في اأ

يضا  يجابي الصادر عن فيينــا، هناك اأ علــى الرغــم من كل الحديــث الإ

وليانوف، مبعوث  ن مدى ارتفاع المخاطر. يقول ميخائيل اأ قلق بشــاأ

يران والوكالة الدولية للطاقة الذرية  ن تجديد التفاهم بين اإ روســيا؛ اإ

ثار ســلبية  ن يكون لها اآ ن "يجنــب الشــكوك التــي يمكــن اأ نه اأ مــن شــاأ

غير مبررة على المدى الطويل". وكان مارك فيتزباتريك، دبلوماسي 

يران تلعب بالنار". كـثر صراحة: "اإ مريكي متقاعد، اأ اأ
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ها  نَّ ٍة كبيرة، اإ يمانيَّ ية المشــهورة في ســورة الطالق تحتوي على قاعدٍة اإ نَّ الآ اإ

ق الثاني دون  ل تحقَّ وَّ ق شــرطها الأ ذا ما تحقَّ بدا، فاإ ــٌة ل تخطــئ اأ انيَّ قاعــدٌة ربَّ

 فيها : }ومــن يتق هللا يجعل له مخرجــا * ويرزقه 
ُّ

بطــاء، حيــث يقــول الحــق اإ

من حيث ل يحتسب{ )الطالق: 3-2(.

ما التقوى؟

و  ــة اأ خطــار الخارجيَّ ن تكــون مــن الأ ــا اأ مَّ التقــوى هــي الحمايــة، والحمايــة اإ

نسان  ها خطرًا تلك التي تمنع الإ شدُّ عة، واأ خطار كـثيرٌة ومتنِوّ ة، والأ الداخليَّ

نسان بالحماية  جزاء الإ ولى اأ ة، وتكون سببًا لدخوله النار، واأ من دخول الجنَّ

خطار صلح وســلم ســائر الجســد،  ذا صلح وســلم من الأ ه اإ نَّ هو قلبه، حيث اإ

ذا  نَّ فــي الجســد مضغــة، اإ ل واإ حيــث يقــول النبــيُّ صلــى هللا عليــه وســلم: “اأ

ل وهي القلب”  ــه، اأ ذا فســدت فســد الجســد كلُّ ه، واإ صلحــت صلح الجســد كلُّ

 عليه.
ٌ

فق متَّ

فعــل  وهــو  اكـتســاب:  شــطران،  “العبــادة  الغزالــي:  ســالم  الإ ــة  حجَّ يقــول 

ات، وهو التقوى، وشــطر الجتناب  ب الســِيّ الطاعــات، واجتنــاب: وهــو تجنُّ

شــرف للعبــد مــن الكـتســاب، يصومــون نهارهــم ويقومون  فضــل واأ صلــح واأ اأ

تهــم حفــظ  مــا همَّ نَّ ولــو البصائــر بالجتنــاب، اإ ليلهــم، واشــتغل المنتبهــون اأ

لسنة عن اللغو،  القلوب عن الميل لغيره تعالى، والبطون عن الفضول، والأ

لى ما ل يعنيهم”. عين عن النظر اإ والأ

مراتب التقوى

مــام ابن  و مــا يطلــق عليه الإ وحمايــة القلــب والجــوارح لــه ثــالث درجــات، اأ

م بمراتب التقوى الثالث، حيث يقول: “التقوى ثالث مراتب: القِيّ

مات. ثام والمحرَّ حداها: حمية القلب والجوارح من الآ اإ

الثانية: حميتها عن المكروهات.

الثالثة: الحمية عن الفضول وما ل يعني.

ته، والثالثة تكســبه  تــه وقوَّ ولــى: تعطــي العبــد حياتــه، والثانية تفيد صحَّ فالأ

سروره وفرحه وبهجته”.

كبر الخطر الأ

كبر، وهو  خطار، فقد حمى نفســه من الخطر الأ ومن حمى نفســه من هذه الأ

ها حيث  مر هللا تعالى في كـتابه الكريم المؤمنين بالحماية من شِرّ النار التي اأ

هليكم نارًا َوقودها الناس والحجارة  نفسكم واأ منوا قوا اأ ها الذين اأ يُّ قال: “يا اأ

مرهم ويفعلون ما يؤمرون”. عليها مالئكٌة غالٌظ شداٌد ل يعصون هللا ما اأ

كبر بالعمل الصالح، فهو الســبب الرئيســّي -بعد  قي هذا الخطر الأ وكذلك نتَّ

ــة،  رحمــة هللا، وحمايــة القلــب والجــوارح مــن المعصيــة– فــي دخــول الجنَّ

قوا النار  والبتعــاد عــن النار، حيث يقول الرســول صلى هللا عليه وســلم: “اتَّ

ولــو بشــِقّ تمــرة”رواه البخاري، ويقول الرســول صلى هللا عليه وســلم: “من 

صــام يومــًا فــي ســبيل هللا باعــد هللا وجهــه عــن النــار ســبعين خريفــا” رواه 

البخاريُّ ومسلم.

قين صفات المتَّ

نفســهم  اأ يجاهــدون  ــم،  نــار جهنَّ مــن  تحميهــم  كـثيــرٌة  قيــن صفــاٌت  للمتَّ نَّ  اإ

صــاف بهــا طيلــة بقائهم في هــذه الحياة الدنيــا، وتتكامل هــذه الصفات،  لالِتّ

برز هذه الصفات: هم، ومن اأ لى رِبّ بوا اإ ما تقرَّ وتزداد عمقًا يومًا بعد يوٍم كلَّ

حــد صوره  خــالص فــي اأ و هــو الإ اســتواء الظاهــر مــع الباطــن : اأ  .1

ق فــي ذلــك عندمــا يكــون  الجميلــة، فالمخلــص الــذي يريــد وجــه هللا ل يفــِرّ

ولئك الذين  ا اأ مَّ مام الناس، حيث يستوي عنده الظاهر والباطن، اأ و اأ خاليًا اأ

ولئك  ذا خَلــوا بمحارم هللا انتهكوهــا، فاأ مــام الناس، واإ يتظاهــرون بالتقــوى اأ

ا  يمان الذي يظهر جليًّ خرة، ويســلبهم هللا نور الإ يفضحهم هللا في الدنيا والآ

ثــره كالمغناطيــس يجــذب القلوب  ولئــك المخلصيــن، ويكــون اأ علــى وجــوه اأ

مــام ابــن  ولئــك المتظاهريــن، وينــادي الإ ليهــم، بينمــا يتباعــد النــاس عــن اأ اإ

 بلباس 
ٌ

ل با: “ســبحان هللا، ظاهرك متجِمّ م هذا المتظاهر بالتقوى متعِجّ القِيّ

ناء الذي تشــرب فيه  التقــوى، وباطنــك باطيــٌة لخمــر الهــوى- الباطية هــو الإ

بــت الثــوب فاحت رائحة المســكر من تحتــه فتباعد منك  مــا طيَّ الخمــر-  فكلَّ

هم يتظاهرون بالتقوى ولكنَّ قلوبهم  نَّ ليك الفاسقون”. اإ الصادقون، وانحاز اإ

ناٍء بما  ُّ اإ
لهًة من دون هللا، وكل هواءهم اآ خذوا اأ مملوءٌة بحِبّ غير هللا، وقد اتَّ

فيه ينضح.

يٍة في  ه مــا من اآ نَّ  العلم باأ
َّ

هم يعلمون حــق نَّ 2.تقديــم العمــل علــى المظاهــر: اإ

ــه لن ُينِجي  نَّ ل وقرنته بالعمــل، ويعلمون باأ يمــان اإ ن الكريــم ذكــرت الإ القــراآ

لى القلوب،  نَّ هللا ل ينظر اإ العلم من غير عمل، ول المظاهر من غير عمل، فاإ

ثر  نســان طفح اأ ذا ما عمل الإ ذا عمرت القلوب بحِبّ هللا دفعها للعمل، واإ واإ

مام التابعين الحسن البصرِيّ يؤذيه رؤية ذلك  العمل على الجوارح، وكان اإ

نَّ ذلك  ون اأ ون بمظاهرهم على العمل، ويظنُّ الصنف من الناس الذين يهتمُّ

ته  خــذ بجبَّ ة صوف، فاأ ى يومــًا فرقد الســنجيَّ وعليــه جبَّ مــن التقــوى، فقــد راأ

ما  نَّ نَّ التقوى ليســت في الكســاء، اإ و ثالثة– اإ تين اأ ثــمَّ قــال: “يــا بن فرقد -مرَّ

قه العمل والفعل”. التقوى ما وقر في القلب، وصدَّ

ًل لتقويــة القلــوب، فالقلــب هو  وَّ جهــون اأ هــم يتَّ نَّ 3.الهتمــام بتقويــة القلــب: اإ

ذا صلحت صلح ســائر الجســد، ول يصلح الظاهر حتى يصلح  المضغة التي اإ

 كالســراب، 
ٌ

جمل ما كان يقول الواعظ يحيــى بن معاذ: “عمل الباطــن، ومــا اأ

وقلــٌب مــن التقــوى خــراب، وذنــوٌب بعــدد الرمــل والتــراب، ثــمَّ تطمــع فــي 

كملك لو بادرت  نت ســكراٌن بغير شــراب، مــا اأ تراب؟ هيهات، اأ الكواعــب الأ

قواك لو بادرت هواك”.  جلك، ما اأ ك لو بادرت اأ جلَّ ملك، ما اأ اأ

4.الهتمــام بالعلــم والعمــل: فالتقــوى هــي العاصمــة مــن القواصــم، ومــن 

ن تثبــت حقيقــة التقــوى مــن غيــر علــٍم وعمٍل  كِلّ فتنــٍة عاصفــة، ول يمكــن اأ

خــالص، وقــد نصــح التابعــيُّ الجليــل والزاهــد البصــريُّ الكبيــر طلــق بــن  واإ

قوها بالتقوى”، فقيل له: صف  قاء الفتن بالتقوى فقال: “اتَّ تباعه باِتّ حبيب اأ

لنــا التقــوى، فقــال: “العمــل بطاعــة هللا، على نــوٍر من هللا، رجــاء ثواب هللا، 

وتــرك معاصــي هللا على نــوٍر من هللا، مخافة عذاب هللا”. ونور هللا هو العلم، 

خــالص لــه، دون رجــاء  ي ابتغــاء وجــه هللا بالعمــل، والإ ورجــاء ثــواب هللا اأ

الثــواب مــن غيره من المخلوقين، وترك المعاصــي بالعلم مخافة عذاب هللا 

و بانتظار ثنائهم. وليس مخافة البشر اأ

هــم  نَّ قيــن، حيــث اإ بــرز صفــات المتَّ 5.تنقيــة الطمــع والغضــب: وهــي مــن اأ

حٌد غيره،  لى قلوبهــم اأ يمارســون التوحيــد الخالــص هلل تعالــى، ول ُيدِخلون اإ

براهيم عليه الســالم، وجعلها رســولنا صلــى هللا عليه  نبيــاء اإ بــو الأ كمــا قــال اأ

نَّ صالتي  ن نقول: “قــل اإ بنا بــاأ ًة فــي افتتــاح كِلّ صــالة، عندما رغَّ وســلم ســنَّ

 ما يقومون 
ُّ

ونســكي ومحيــاي ومماتــي هلل رِبّ العالمين”. وبالتالي يكــون كل

ــا يذكره بكر  ل مــن هللا تعالــى، ســلوكهم وقلوبهــم ومعامالتهم، وممَّ ــا اإ
بــه نقيًّ

ا حتى يكــون نقيَّ الطمع  ه: “ل يكــون تقيًّ نَّ بــن عبــد هللا الُمزنــِيّ عــن المؤمــن اأ

نقيَّ الغضب”.

6.محاســبة النفــس: يقــول التابعــيُّ الجليــل ميمــون بــن مهــران: “ل يكــون 

شــدَّ محاســبًة من الشــريك لشــريكه، وحتى  ا حتى يكون لنفســه اأ الرجل تقيًّ

ين ملبسه، ومطعمه، ومشربه”. فهو امتداٌد لصفة التنقية للطمع  يعلم من اأ

حــد الضمانات بعــدم تراكم  نَّ المحاســبة هــي اأ والســلوك والغضــب، ذلــك لأ

عمال التي لم يكن فيها النقاء كما ينبغي، والمحاسبة  خطاء، ومراجعة الأ الأ

امــة”،  قســم بالنفــس اللوَّ قســم هللا ســبحانه بهــا فقــال: “ول اأ صفــُة عظيمــٌة اأ

ا شــابها من  يهــا ممَّ فعالــه، لينِقّ وهــي تلــك التــي تلــوم صاحبهــا علــى كالمــه واأ

مير المؤمنين عمر بن  دران المعاصــي، وابتغــاء غير وجهه ســبحانه، وكان اأ اأ

ن  نفسكم قبل اأ ن تحاســبوا، وزنوا اأ نفســكم قبل اأ الخطاب يقول: “حاســبوا اأ

كبر”. نوا للعرض الأ توزنوا، وتزيَّ

قي هلل تعالى، ل يبتغي وجهًا ســواه، ول يطمع بشــيٍء  7. كراهية الثناء: فالمتَّ

 مــا دون ذلــك ل 
ُّ

جــر العظيــم، وكل ــة والرضــى والأ ســوى مــا عنــده مــن الجنَّ

علم الناس بنفســه،  ثني عليه، فهو اأ يســاوي في عينيه شــيًا مهما قيل عنه واأ

ن  ه يخشــى اأ نَّ خريــن، ويتضايــق منــه لأ وبالتالــي تــراه ل يحــرص علــى ثنــاء الآ

لى نفســه. ولذلك نهى  ن يكله اإ يســبب لــه انتفاخــًا ينســيه فضل هللا عليــه، واأ

مرنــا بحثــو الرمــل فــي وجــوه  الرســول صلــى هللا عليــه وســلم عــن الثنــاء، واأ

منــت مــن انتعــاش الممــدوح، وكان الهــدف مــن ذلــك  ذا اأ ل اإ احيــن، اإ المدَّ

و تثبيــت ذلــك الخلــق فــي نفســه، كمــا مدح  خالقــه، اأ تشــجيعًا علــى بعــض اأ

نَّ المدح  ن يعلــم اأ با بكــٍر وعمر وغيرهــم ممَّ الرســول صلــى هللا عليــه وســلم اأ

ر فيهم. ل يؤِثّ

يجعل له مخرجا

ل  وَّ ــق المؤمــن الشــرط الأ ذا مــا حقَّ {ومــن يتــق هللا يجعــل لــه مخرجــا { فــاإ

ق له الشــطر الثانــي من المعادلة،  للمعادلــة بتحقيــق التقوى في نفســه، حقَّ

ن يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث ل يحتسب. باأ

 
ُّ

بــع هداي فال يضل لت قوله تعالى: “فمن اتَّ مَّ مــام ابــن الجــوزّي: “تاأ يقــول الإ

ــرون: “هــداي”: رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم  ول يشــقى”، قــال المفِسّ

ة وعمل بما  ن والســنَّ بــع القــراآ  مــن اتَّ
َّ

نَّ كل ــه علــى الحقيقــة اأ وكـتابــي، فوجدتُّ

خــرة بال  ه شــقاء الآ فيهمــا، فقــد ســلم مــن الضــالل بــال شــّك، وارتفع فــي حِقّ

ن هذا  صــال، وبيَّ ذا مــات علــى ذلك، وكذلك شــقاء الدنيا، فال يشــقى اأ شــّك، اإ

ة، فله من  يته في شــدَّ ن راأ ِق هللا يجعــل له مخرجا” فاإ قولــه تعالــى: “ومــن يتَّ

ل غلب طيش العيش في كِلّ  اليقين بالجزاء ما يصير الصاَب عنده عسال، واإ

ا  مَّ ة الصواب، فاأ ذا انحرف عن جادَّ ل اإ ة، اإ ه ل ينزل به شــدَّ نَّ حال، والغالب اأ

غلب،  ة تنزل به، هــذا هو الأ فة تطرقــه، ول بليَّ المــالزم لطريــق التقــوى فال اآ

م ذنٍب يجازى  غلب لتقدُّ ن نــدر مــن تطرقه الباليا مع التقوى فذلك في الأ فــاإ

دخال ذهب صبــره كير البالء، حتى  رنــا عدم الذنــب، فذاك لإ ن قدَّ عليــه، فــاإ

حمرا”. يخرج ِتْبًرا اأ

وصايا النبِيّ صلى هللا عليه وسلم

حرص  ل مــن حريــص، والرســول صلى هللا عليه وســلم اأ ــة ل تخــرج اإ والوصيَّ

على  تــه، ويجعلهم في اأ مَّ ته، ولذلك جــاءت وصاياه بما ينجي اأ مَّ النــاس علــى اأ

ين يوم القيامة. ِيّ عِلّ

وصيك  ومــن هــذه الوصايــا ما كان يخصُّ التقوى، حيث قــال في الحديث: “اأ

حمد، ورجاله ثقات. مام اأ س كِلّ شيء” رواه الإ ه راأ نَّ بتقوى هللا تعالى فاإ

 لفظهــا- جامعــٌة لحــِقّ الحــِقّ 
َّ

ن -قــل ذ التقــوى واإ مــام المنــاوي: “اإ يقــول الإ

مور”. ب كِلّ منهّي، وفعل كِلّ ماأ ذ هي تجنُّ والخلق، وشاملٌة لخير الدارين، اإ

ذا ما صدرت  بــاع، فكيف اإ ولى بالِتّ ــة عندمــا تصدر مــن محّب، فهي اأ والوصيَّ

تقياء، وهو النبيُّ صلى هللا عليه وسلم. تقى الأ من محّب، ومن اأ

ما المخرج ؟

ن كانــت جميعها تحتمل  هل التفاســير في هــذا المخرج، واإ قــوال اأ دت اأ تعــدَّ

قى هللا تعالى، ومنها: ها من اتَّ معاني المخرج الكـثيرة، التي يستحقُّ

ــاٍس رضــي هللا عنهمــا بقولــه:  - النجــاة مــن الكربيــن، وهــو مــا رواه ابــن عبَّ اأ

خرة”. “ينجيه من كِلّ  كرٍب في الدنيا والآ

ن يقنعــه هللا بما  ب- القناعــة، وهــو مــا قالــه علــيُّ بــن صالــح: “المخــرج هــو اأ

رزقه”.

ة. لى الجنَّ ج- النجاة من النار اإ

د- مخرجًا من النهى: قاله الحسن البصرّي.

ة، وما قاله ابن خيثم: “من كِلّ شيٍء ضاق على الناس”. هـ- من كِلّ شدَّ

و- من العقوبة.

ز- من شبهات الدنيا.

ح- الكرب عند الموت.

ط- الفرح يوم القيامة.
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 كيف نربي أبناءنا؟ ولماذا؟
خــت  اأ كل  لنا  ســاأ ذا  اإ الحبيبــة..  ختــي  اأ

ن  ن تكونــي؟! تقول اأ منــا مــاذا تريديــن اأ

خــرة، وهذا  كون ســعيدًة فــي الدنيا والآ اأ

مرنا  ذا فعلنــا مــا اأ ل اإ ــق اإ بالطبــع ل يتحقَّ

يقــول:  وتعالــى  ســبحانه  فــاهلل  بــه،  هللا 

لَّ ِلَيْعُبُدوِن  نَس اإ ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َوالإ

حياَتنــا  ل  فنحــّوِ )الذاريــات(،   ﴾)56(

هــا عبــادًة، فليســت الصــالة والصيــام  كلَّ

كل  ن العبــادة فقــط، ولكــن المــاأ والقــراآ

وتربيــة  والــزواج  والعمــل  والمشــرب 

مــور حياتنــا ننويهــا لوجــه  ولد، وكل اأ الأ

نها تصبح عبادة. هللا فاإ

بناءنا؟ ذن لماذا نربي اأ اإ

المؤمنيــن  هللا  عبــاد  مــن  يكونــوا  لكــي 

هللا،  لــى  اإ الداعيــن  ديــن  الموّحِ

ســالم  لالإ نصــًرا  وذريُتهــم  هــم  ويكونــوا 

يًضا فهــم زينٌة  والمســلمين، ومــع ذلــك اأ

 َواْلَبُنوَن ِزيَنُة 
ُ

في الحيــاة الدنيا ﴿اْلَمــال

اِلَحــاُت  الصَّ َواْلَباِقَيــاُت  ْنَيــا  الدُّ اْلَحَيــاِة 

َماًل )46(﴾  ــَك َثَواًبا َوَخْيــٌر اأ َخْيــٌر ِعْنــَد َرّبِ

ســعادة  مصــدُر  ــا  حقًّ فهــم  )الكهــف(، 

مــا  الدنيــا، ولــول حالوتهــم  فــي  وبهجــٌة 

ا لهم وصبًرا على  جعل هللا للوالدين حبًّ

مــن  المناســب  بالقــْدر  ولكــن  رعايتهــم 

لى  الحــب والرعايــة دون تدليــل يــؤدي اإ

المفسدة.

مــن  وتعالــى-  ســبحانه  رنــا-  حذَّ ولقــد 

ن  اأ ومــن  ولد،  والأ المــال  فــي  الفتنــة 

وامر  لى درجة انتهــاك الأ هــم اإ يطغــى حبُّ

لغضــب  ســبًبا  يكونــوا  ن  واأ الربانيــة، 

ْمَواُلُكــْم  اأ َمــا  نَّ هللا علينــا؛ حيــث قال:﴿اإ

ْجــٌر َعِظيــٌم  ُ ِعْنــَدُه اأ ْولُدُكــْم ِفْتَنــٌة َوللاَّ َواأ

ن  )15(﴾ )الطــالق(، فلنحــَذر وْلنعلَم اأ

الباقيــات الصالحــات خيــٌر لنا عنــد ربنا، 

يشــغلنا  قــد  ربمــا  ــه  نَّ اأ يعلــمُ  ولكــنَّ هللَا 

مــر، ولكــْن بشــرط عــدم طغيانــه  هــذا الأ

ن  فــاإ لذلــك  ونواهيــه،  هللا  وامــر  اأ علــى 

رنا  الرســول- عليه الصالة والســالم- يذّكِ

فــي حديثه؛ حيــث يقول: "فتنــة الرجل 

هلــه ومالــه وولــده ونفســه وجــاره  اأ فــي 

والصدقــة  والصــالة  الصيــام  رهــا  يكـّفِ

مــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر"  والأ

)رواه الشيخان والترمذي(.

بناءنا،  ن نتحدث عن كيــف نربي اأ قبــل اأ

عــن  نتحــدث  يكونــوا،  ن  اأ نريــد  ومــاذا 

بناء كذلك  همية وثواب تربية الأ فضل واأ

عقوبة التقصير في تربيتهم.

فضل التربية وثوابها

النــار  مــن  حجــاٌب  التربيــة  حســن  ن  اإ

لــى الجنــة، يقــول هللا ســبحانه  وســبيل اإ

ُقــوا  َمُنــوا  اآ ِذيــَن  الَّ َهــا  يُّ اأ ﴿َيــا  وتعالــى: 

ــاُس  ْهِليُكــْم َنــاًرا َوُقوُدَهــا النَّ نُفَســُكْم َواأ اأ

ية 6( كما  َواْلِحَجــاَرُة﴾ )التحريم: من الآ

قــال الرســول- صلــى هللا عليــه وســلم-: 

خوات  و ثالث اأ "من كان له ثالث بنات اأ

حســن صحبتهــن  ختــان فاأ و اأ و بنتــان اأ اأ

وصَبــَر عليهــن واتقــى هللا فيهــن دخــل 

الجنة" وفي رواية وردت بواحدة.

قال رســول هللا- صلى هللا عليه وســلم-: 

فضل من  "مــا نحل والٌد ولًدا مــن نحل اأ

دب حسن" والنحل: الهدية، فقد يظن  اأ

فضــل مــا يقدمــه هدية  ن اأ بــاء اأ بعــض الآ

خره كي  بنائــه هو بعض المال الذي يدَّ لأ

فضل  ن ُيدخَلهم اأ و اأ ينفَعهم في حياتهم اأ

و  فضــَل الثيــاب اأ و ُيلبســهم اأ المــدارس اأ

لكــن  و..  اأ و..  اأ رغباتهــم   
َّ

كل لهــم  ــَي  ُيلّبِ

الرســول- صلــى هللا عليــه وســلم- يبيــن 

بنائنا هي  فضــل هديــة نمنحهــا لأ ن اأ لنــا اأ

دب الــذي ينفعهم فــي دنياهم  حســن الأ

خــرى  مــور الأ ن توفــرت الأ خرتهــم، واإ واآ

هم. دب هو الأ س، ولكن الأ فال باأ

الرســول- صلــى هللا عليــه  قــول  كذلــك 

ن يــؤدب الرجــل ولــده خيــٌر  وســلم-: "لأ

ن يتصدق بصاع" فهو المال الذي  مــن اأ

دبــه وحســن خلقــه  يحفــظ علــى الولــد اأ

دب  ويعينــه علــى الخيــر، فيبقــى معــه الأ

ببقائــه وينصلــح المجتمع بــه، فهذا خيٌر 

مــن الصدقــة التــي تســدُّ حاجــة الجائــع 

ق،  ل نتصدَّ لفترة قصيرة، وهذا ل يعني اأ

بنــاء  ديــب الأ هميــة تاأ لــى اأ ــه اإ ولكــن ننّبِ

ديب الحســن  ر معه المال فالتاأ ذا تعذَّ واإ

ولى. اأ

الرســول- صلــى هللا عليــه  قــول  كذلــك 

ني  وســلم-: "تناكحوا تناســلوا تكاثــروا فاإ

فهــذا  القيامــة"  يــوم  مــم  الأ بكــم  مبــاٍه 

مصــدَر  نكــون  ن  اأ علــى  يحثنــا  حديــٌث 

ســعادة للرســول- صلى هللا عليه وسلم- 

مم يوم  يــوم القيامة؛ حيث يباهــي بنا الأ

بنائنا  القيامــة فلنجتهــد لنحســن تربيــة اأ

بســعادة  ونســعد  المباهــاة  لنســتحق 

الرســول- صلى هللا عليه وســلم- بنا يوم 

القيامة.

يقــول حبيبنــا- صلــى هللا عليــه وســلم-: 

فضــل الدينار دينار ينفقه الرجل على  "اأ

عيالــه، ودينار ينفقه علــى دابته، ودينار 

فضلهــم الــذي  صحابــه"، فاأ ينفقــه علــى اأ

ُينِفُقــه على عيالــه ليحفظهم من الضياع 

خالق. دب والأ حهم بالأ ويسّلِ

ن  يًضا قوله- صلى هللا عليه وســلم-: "اإ واأ

ل الســعي على  ره اإ مــن الذنــوب ما ل يكـّفِ

جل ســّدِ حاجة عياله  الــرزق" وهذا من اأ

هله. واأ

وفاتنــا  بعــد  لنــا  ســعادة  ســبُب  بنــاء  الأ

لحديــث  الدرجــات؛  لرفــع  وســبٌب 

ذا  الرســول- صلــى هللا عليــه وســلم-: "اإ

ل من ثالث:  دم انقطع عمله اإ مــات ابــن اآ

و ولد  و علــم ينتفع بــه، اأ صدقــة جاريــة، اأ

صالح يدعو له".

هللا-  مــن  العظيــم  الثــواب  استشــعار 

تربيتنــا  حســن  فــي  وتعالــى-  ســبحانه 

هللا  صلــى  الرســول-  لحديــث  بنائنــا؛  لأ

ن يهــدَي هللا بــك رجاًل  عليــه وســلم-: "لأ

واحــًدا خيــٌر لــَك مــن حمــر النعــم" فمــا 

ذا هــدى هللا لــك 5،4،3،... مــن  بالــك اإ

بناء؟! الأ

حديث الرســول- صلى هللا عليه وســلم- 

كالصائــم  الحامــل  مثــل  معنــاه:  فيمــا 

ينــام،  ل  الــذي  والقائــم  يفطــر  ل  الــذي 

ذا  ذا وضعتــه كان لهــا كـفــارة عــام، فاإ فــاإ

رضعتــه كان لهــا بــكل حســوة حســنة،  اأ

ذا سهرت  دق من القطرة، فاإ والحســوة اأ

عــز  هللا  ناداهــا  رضــى  فــي  ليلــًة  عليــه 

وجــل مــن فــوق ســبع ســماوات، وقــال: 

ِة  ْخِفَي َلُهــْم ِمْن ُقرَّ
أ
﴿َفــال َتْعَلــُم َنْفــٌس َما ا

ْعُيــٍن َجــَزاًء ِبَمــا َكاُنــوا َيْعَمُلــوَن )17(﴾  اأ

جــر  ن استشــعار هــذا الأ )الســجدة(، فــاإ

مهات  ــل الأ ــر كـثيًرا في تحمُّ والثــواب يؤّثِ

جــر  الأ مــن  فيــه  لمــا  بنائهــن  اأ لتربيــة 

بنــاء؟!  الكبيــر.. فهــل شــعرنا بنعمــة الأ

بدانهــم  اأ بســالمة  النعمــة  هــذه  وتتــم 

وصالح قلوبهم.. فهل شكرنا الواهب؟!

همال خطر الإ

ُهْم  نَّ  يقول ســبحانه وتعالــى: ﴿َوِقُفوُهْم اإ

يًضــا:  واأ َمْســُوُلوَن )24(﴾ )الصافــات( 

نُفَســُكْم  اأ ُقــوا  َمُنــوا  اآ ِذيــَن  الَّ َهــا  يُّ اأ ﴿َيــا 

ية 6(،  ْهِليُكــْم َناًرا﴾ )التحريم: من الآ َواأ

ويقــول حبيبنــا- صلــى هللا عليه وســلم-: 

ع من يعول"  ن يضّيِ ثًمــا اأ "كـفــى بالمــرء اإ

والمراد بالضياع هنا عدم حسن تربيتهم 

التربية الســليمة وفي ذلك ضياع دينهم 

ل الجســد  وعقولهــم وقلوبهــم، ول يبقى اإ

ى وكـفــى، وضياعهــم بتركهم  الــذي يغــذَّ

مام التلفاز يبثُّ  للرفقة السوء وبتركهم اأ

فيهم من سمومه دون رقيب، وضياعهم 

ب عنهــم وعدم  م والأ بكـثــرة انشــغال الأ

بالترابــط  حســاس  والإ معهــم  الجلــوس 

الحالــة  هــذه  فــي  بنــاء  فالأ ســري،  الأ

ذ  يتــام، وصــدق الشــاعر اإ يصبحــون كالأ

يقول:

بــواُه    فــي هــّمِ  ليــس اليتيــُم َمــْن تركــَه اأ

الحياِة وخلفاُه ذليال

ْت  ا تخلَّ مًّ ي َتلَقى لُه      اأ نَّ اليتيَم ُهو الّذِ اإ

ًبا مْشُغول و اأ اأ

كمــا  عنهــم  سنحاســب  مانــة  اأ بناؤنــا..  اأ

خبرنــا الرســول- صلى هللا عليه وســلم- اأ

ن هللا ســائل كل راع عمــا اســترعاه،  : "اإ

ل عن  م ضيــع، حتى الرجل ُيســاأ حفــظ اأ

هــل بيتــه" كذلــك: "كلكــم راع وكلكــم  اأ

ولدكم  عينــوا اأ مســول عــن رعيتــه" و"اأ

على البّر ومن شاء استخرج العقوق من 

رنا في  ذا قصَّ ولده" و"وكما تدين تدان" اإ

نــا عنــد  ــرون فــي حّقِ هــم فســوف يقّصِ حّقِ

الكبر.

لى سيدنا  مثال الرجل الذي جاء يشكو اإ

عمــر بــن الخطاب عقــوق ابنــه، فقال له 

ل..  قــال:  مــه؟  اأ اختيــار  حســنت  اأ هــل 

حســنت اســمه؟ قــال: ل..  فقــال: هــل اأ

ن؟  ته شــيًا من القراآ فقال له: هل حفظَّ

فقــال: ل.. فقــال له عمر: لقد عققته قبل 

ك. ن يعقَّ اأ

مانة والمسولية  فهال استشعرنا مدى الأ

ب منا بذَل  عناقنا!! وهذا يتطلَّ التي على اأ

بنائنا. كبر في تربية اأ جهد اأ

بنائنا؟! ما الذي نريده في اأ

ن يكون لدينا الفرد المســلم الذي  نريد اأ

سرة المسلمة فالمجتمع المسلم،  منه الأ

ســليم  نريــده:  المســلم  الفــرد  وهــذا 

العقيدة، صحيح العبادة، مثقف الفكر، 

متيــن الخلــق، قــوي البــدن، قــادًرا على 

فــي شــونه، مجاهــًدا  الكســب، منظًمــا 

لنفسه، حريًصا على وقته، نافًعا لغيره، 

ســالمية  الإ بالتربيــة  ل  اإ يكــون  ل  وهــذا 

يــن يفهمــون هــذه  الســليمة علــى يــد مرّبِ

ــون بالصفات التي  المعانــي جيــًدا ويتحلَّ

قصى جهد  ــى بها المربي، ويبذلون اأ يتحلَّ

بنائهــم، وهــذا مــا ســنتحدث  فــي تربيــة اأ

ن شاء هللا. عنه في المرة القادمة اإ
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ثــار ومقتنيــات الجــداد عبــر التاريــخ والعصــور،  اآ انهــا 

اذ تــرى وتمعــن النظــر فــي هــذه الدوات التــي صنعهــا 

النسان عبر العصور، اذ لم تكن التكنولوجيا متواجدة 

فــكل شــيء مــن صنــع اليــد ومــن الطبيعــة التــي كانــت 

غلب  نســان في هذه العصــور ونرى اأ المعيــن الوحيد لالإ

المــواد مــن الفخار واللوحات وطــوب البناء وغيرها من 

الطبيعة ومكوناتها.

متحف صغير ولكنه يضم مجموعة كبيرة من المقتنيات 

دوات البدائية التي كانت تستخدم في العصور قبل  والأ

سالم.  السالم وبعد الإ

متحف متخصص

ثــار فــي  حدثنــا الدكـتــور عزيــز زيبــاري رئيــس قســم الآ

ثار والمقتنيــات التي توجد  جامعــة صــالح الدين عن الآ

بانــه متحــف متخصــص  المتحــف، اذ وصفــه  هــذا  فــي 

ثار، ويحتوي المتحف  والهدف منه تعليم طلبة قسم الآ

ثــار لجميــع الفتــرات التاريخيــة في حضــارة وادي  علــى اآ

الرافديــن، ومــن ضمنهــا حضــارة كردســتان، وقــد حدد 

وتنتهــي  التاريــخ،  قبــل  مــا  عصــور  مــن  بدايتهــا  تاريــخ 

بالعصور السالمية، وتضم جميع الفترات التي مضت، 

ومنهــا الفخاريــات التــي كانــت تســتعمل فــي الكـثير من 

والختــام  ثريــة  الأ واللقــى  والمنحوتــات  الحيــاة  مــور  اأ

السطوانية الشــكل ولوحات فيها الكـتابات المسمارية 

هميــة  اأ الــى  منوهــًا  المتنوعــة،  القطــع  مــن  والكـثيــر 

تخصيــص قســم كبيــر كمختبــر لترميــم وصيانــة القطــع 

تي غيــر كاملة اي  التــي ســوف تجلب للمتحــف، وغالبا تاأ

جزائها مكسورة، ولهذا اكد ضرورة عمل هذا  ان بعض اأ

المختبر في المستقبل لغرض الصيانة والترميم.

المتحجرات

ومــن ضمــن المقتنيــات شــرح الدكـتــور عزيــز زيبــاري 

مــن  مجموعــة  تضــم  وهــي  المتحجــرات،  خزانــة  عــن 

عليهــا  عثــر  التــي  المتحجــرة  للحيوانــات  المتحجــرات 

لف  فــي جميــع مناطق كردســتان وتعــود الى عشــرات اآ

السنين قبل الميالد.

خر مــن المتحف، فيبين عزيــز انه يحتوي  امــا الجــزء الآ

انــواع القراميــد  نــوع مــن  علــى الطــوب )اللبــن( وهــو 

البدائيــة التــي عرفــت منــذ العصــر الحجــري الحديــث 

ويصنع من مزيج التربة والطين والرمل والماء مع مادة 

رابطة مثل قشور الرز او القش ويترك ليجف لمدة 25 

يومــا، وكان يســتعمل فــي البنــاء، واردف ويتميــز هــذا 

المتحــف بــان القطع الموجودة هي اكـثرها اصلية تمثل 

95بالمئة و5 بالمئة غير اصلية.

وتابع »توجد ادوات وســنارات كانت تســتعمل كـقاعدة 

لف ســنة قبــل  للبــاب عندمــا يفتــح وهــي تعــود الــى 5 اآ

الميالد«.

فضــال عــن المدقات والقطع الفخاريــة التي تعود للقرن 

ثريــة التــي  الثانــي او الثالــث قبــل الميــالد واللوحــات الأ

شوري. عليها الكـتابات المسمارية وتعود الى العصر الآ

دوات الزينة  اأ

وشــرح زيبــاري عــن لوحــة رمز اربيــل التي هي عشــتار، 

وهــي ليســت النســخة الصلية، ولكن هــي طبق الصل 

فــي  اللوفــر  متحــف  فــي  موجــودة  الصليــة  لن  عنهــا، 

باريس.

وهــي  )النقــود(  المســكوكات  ايضــاح  المتحــف  ويضــم 

فــي فتــرات مختلفــة وتوجــد  صليــة وكانــت تســتعمل  اأ

ختــام المصنوعــة من الطين وهي مختلفة الشــكال،  الأ

والرمــاح والبــر باختــالف احجامهــا، هــذا بالضافــة الى 

دوات  وجــود مقتنيــات الفتــرة الســالمية ايضــا ومنهــا اأ

ة. الزينة التي كانت تستعملها المراأ

زاد محمــد رســول اســتاذ  التاريــخ  وقــد اثنــى الدكـتــور اآ

الســالمي الــذي كان متواجــدا فــي المتحــف علــى قيمــة 

هــذه المقتنيــات، اذ يعدها ذات قيمة عالية في التراث، 

مســؤول  مصطفــى  نجــاة  ســتاذ  الأ تواجــد  الــى  اضافــة 

داب وهو من زوار هذا المتحف ومن  مكـتبة في كلية الآ

المعجبين بهذه المقتنيات الثرية.

المواطن شــيروان محمد اوضح انه يتردد على المتحف 

للتنفيــس عــن نفســه، واحيانا يــزور المتحف مع اســرته 

يحويهــا،  التــي  والمتحجــرات  بالثريــات  لالســتمتاع 

وبالرغــم مــن صغــره، ال انــه معلــم مهــم يجــب تطويره 

خذ مكانه بين متاحف  اربيل. وتوسعته، لياأ
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متحف اآلثار.. فخاريات ومنحوتات تنبض بالتاريخ



15مــالعب الخميس

سان جيرمان ينسحب من صفقة ميسي.. تعّرف على السبب

دار السالم/ وكالت

لغــى نــادي باريــس ســان جيرمــان الفرنســي، اهتمامــه  اأ

منتخــب  نجــم  ميســي  ليونيــل  مــع  التعاقــد  بفكــرة 

سباني. رجنتين، والذي انتهى تعاقده مع برشلونة الإ الأ

س جي تخلت  دارة بي اإ ن "اإ كــدت صحيفــة لوباريزيان اأ واأ

ن هذه  حياء التكهنات بشــاأ عــن فكرة ضم ميســي، رغــم اإ

والثالثــي  الالعــب  بيــن  الوديــة  المشــاعر  بعــد  الصفقــة 

دي ماريــا وباريديــس ونيمــار، بعــد التتويــج ببطولــة كوبا 

مريكا". اأ

ن "النادي الباريســي لم يعد يعمل  ضافــت الصحيفــة اأ واأ

ن ســوق النتقــالت ممتد  علــى ملــف صفقة ميســي رغم اأ

يضا "ملف صفقة  ب المقبل"، وقالت اأ غسطس/اآ لنهاية اأ

عادة فتحه مجددا". غالقه، ول داع لإ ميسي تم اإ

ن "ليونيل بصــدد توقيع  ورجحــت الصحيفــة الفرنســية اأ

عقد جديد مع البارســا لمدة موســمين، لكنه ل يستعجل 

زمــة  دارة ناديــه الأ اإ ن تتجــاوز  هــذه الخطــوة، وينتظــر اأ

للبيــع مثــل صامويــل  الماليــة بعــرض بعــض الالعبيــن 

نطوان جريزمان". ومتيتي وميراليم بيانيتش واأ اأ

حدادًا على أرواح فاجعة ذي قار.. 

التطبيعية ترجئ نهائي بطولة الكأس

دار السالم/ بغداد

رجــاء  اإ التطبيعيــة،  ة  الهيــاأ قــررت 

س حــدادًا  مبــاراة نهائــي بطولــة الكاأ

رواح فاجعة الناصرية. على اأ

ة فــي بيان صحفــي انها  وقالــت الهيــاأ

رجــاء مبــاراة نهائــي بطولة  "قــررت اإ

س للموســم 2020-2021 بين  الــكاأ

فريقــي القوة الجوية والزوراء المقرر 

قامتهــا يوم الجمعة المقبل الى يوم  اإ

تمــوز  مــن  الـــ19  الموافــق  الثنيــن 

رواح فاجعــة  الحالــي، حــدادًا علــى اأ

الناصرية

4  ملفات صعبة تواجه نادي برشلونة في الميركاتو
دار السالم/ متابعة 

الصيــف  ،خــالل  الزمــن  برشــلونة  دارة  اإ تســابق 
زمة  الحالــي، لمعالجــة مشــكلة حجــم الرواتــب والأ
القتصاديــة التــي ضربــت النــادي بســبب مخلفات 
ثير انتشار فيروس كورونا، كما تحاول في الوقت  تاأ
ول بصفقات جديدة،  ذاته تعزيز صفوف الفريق الأ
رجنتيني ليونيل ميسي الذي  وتجديد عقد النجم الأ

صبح لعبا حرا بنهاية عقده. اأ
برزها  دارة مــن حســم بضع صفقــات، اأ وتمكنــت الإ

غويــرو والهولندي  رجنتينــي ســيرجيو اأ مجانيــة كالأ
يريــك غارســيا، بينمــا  ســباني اإ ممفيــس ديبــاي والإ

يمرسون. دفعت مقابل التوقيع مع البرازيلي اإ
هــي  تبقــى  دارة  لــالإ بالنســبة  هــم  الأ العمليــة  لكــن 
التخلص من عدة لعبين ومن رواتبهم، والحصول 
نهاء 7  مــوال من بيعهم، وتمكنــت فعال من اإ علــى اأ

سبوعين. عمليات في ظرف اأ
وبعد خروج خوان ميريندا في بداية شهر حزيران/ 
ت ببيع  يونيو شهد في نهايته مجموعة صفقات ابتداأ

المدافــع الفرنســي توديبــو لنيــس الفرنســي مقابــل 
8،5 مليــون يــورو و7 مالييــن كمتغيــرات، وانتقــل 
ولمبيــك مارســيليا مقابل 3  كونــراد دي لفونتــي لأ
مالييــن يــورو، والبرتغالــي ترينــكاو لولفرهامبتــون 
عــارة مع بند يتيح شــراء عقــده مقابل 29 مليون  كاإ
ســباني جونيور فيربو لليدز يونايتد  يورو، ورحل الإ
لميريا  كيمــي لأ مقابــل 15 مليــون يورو، وســيرجي اأ
نحــو  لينــا  اأ وكارليــس  يــورو،  مليــون   3،5 مقابــل 

خيتافي مقابل 5 ماليين يورو.
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دار السالم/ وكالت
وروبــي لكــرة القــدم "اليويفــا"  علــن التحــاد الأ اأ
هــداف الـــ10 المرشــحة لجائزة  رســميا ، عــن الأ
وروبيــة  الأ مــم  الأ س  كاأ بطولــة  فــي  فضــل  الأ

خيرة "يورو 2020". الأ
وتــم تســجيل 142 هدفــا خــالل البطولــة التــي 
شــارك فيهــا 24 منتخبــا، اختــار منهــا "اليويفا" 
هــداف، ليتــم التصويــت عليهــا مــن قبــل  10 اأ
فضل  الجماهير لختيار الهدف الفائز بجائزة الأ

في البطولة القارية.
فضل هدف: هداف المرشحة لجائزة اأ الأ

نســيني فــي شــباك  يطالــي لورينــزو اإ 1-هــدف الإ
بلجيكا.

2-هدف الفرنسي بول بوغبا في شباك سويسرا.
3-هــدف الكرواتــي لــوكا مودريتــش فــي شــباك 

سكـتلندا. اإ
4-هدف البلجيكي كيفين دي بروين في شباك 

الدنمارك.
5-هــدف التشــيكي باتريــك تشــيك فــي شــباك 

سكـتلندا. اإ
فــي  دامســغارد  ميكيــل  الدنماركــي  6-هــدف 

نجلترا. شباك اإ
شــباك  فــي  موراتــا  لفــارو  اأ ســباني  الإ 7-هــدف 

يطاليا. اإ
ندريه يارمولينكو في شباك  وكراني اأ 8-هدف الأ

هولندا.

يطالــي فيديريكــو كييــزا في شــباك  9- هــدف الإ
سبانيا. اإ

ترشيح 10 اهداف الختيار االفضل 
بينها في أمم أوروبا

جونسون: نأمل تنظيم كأس العالم 

لكرة القدم 2030 مع ايرلندا
دار السالم/ متابعة 

بوريــس  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  قــال 

فــي  مــل  ياأ نــه  اإ الثنيــن،  اليــوم  جونســون، 

س العالم  يرلندا بتنظيــم كاأ فــوز بريطانيــا واأ

نهمــا يملــكان  لكــرة القــدم 2030 ويعتقــد اأ

"فرصــة جيــدة". وقال جونســون فــي مؤتمر 

صحفي اليوم: "هذه عملية طويلة وصعبة... 

ن المملكــة المتحــدة لديها  عتقــد اأ كيــد اأ بالتاأ

يرلندا وســنحاول تحقيق  فرصــة جيدة مــع اأ

نجلتــرا، التــي اســتضافت  ذلــك". وفشــلت اإ

س العالــم 1966، في الحصول  وفــازت ب كاأ

 2006 العالــم  س  كاأ تنظيــم  حــق  علــى 

جــاب رئيس الوزراء عند ســؤاله  و2018.ىواأ

نجلتــرا بعــد محاولــة  ن تضــرر ســمعة اإ بشــاأ

بعــض الجماهير اقتحام ملعب ويمبلي رغم 

عــدم امتالكهــم تذاكــر لحضور نهائــي بطولة 

نــه من المحرج  عتقد اأ حد "اأ مــس الأ وروبــا اأ اأ

عتقد  ن تقــوم مجموعــة صغيرة بذلــك... ل اأ اأ

الملعــب  كيــد  وبالتاأ جــواء  بالأ ضــروا  اأ نهــم  اأ

يضا. لكننا سنحقق فيما حدث". اأ

كأس السوبر الدولي المنتظر بين بطلي اليورو وكوبا أمريكا

دار السالم/ وكالت

الجنوبيــة  مريــكا  اأ اتحــاد  طــرح 

فكــرة  "كونميبــول"  القــدم  لكــرة 

وروبي  غيــر عاديــة علــى التحــاد الأ

س  قامة مبــاراة "كاأ "يويفــا" وهــي اإ

ببطولــة  الفائــز  بيــن  الســوبر" 

كوبــا  وبطــل   2020 وروبــا  اأ س  كاأ

مريكا2021. اأ

لصحيفــة  تقريــر  فــي  ذلــك  وجــاء 

رجنتينية. Diario Olé الأ

رجنتينية  واقترحــت الصحيفــة الأ

س السوبر الدولي"  لعب "نهائي كاأ

رجنتينــي  الأ المنتخبيــن  بيــن 

يطالــي في عام 2022، بالنظر  والإ

س القارات لن تقام. ن كاأ لى اأ اإ

ن  اأ ل  اإ لفتــت  الصحيفــة  لكــن 

ساســي الــذي قــد يحول  العائــق الأ

قامتهــا هــو قائمــة المباريات  دون اإ

تنظيــم  فكــرة  وتــدور  المزدحمــة. 

بوينــس  فــي  مــا  اإ الوديــة  المبــاراة 

و في  يــرس )في ملعب مارادونا( اأ اآ

رجنتين  يطاليا والأ ن اإ ذ اأ نابولــي. اإ

هما البلدان اللذان يجسدان حياة 

سطورة كرة القدم الراحل  ومهنة اأ

مارادونــا، الــذي توفــي فــي نوفمبر 

2020 عن عمر يناهز 60 عاما.
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استمرار ارتفاع درجات الحرارة والحرائق بأمريكا الشمالية 
سّجلت درجات حرارة حارقة في غرب الوليات المتحدة 

ن  سبوع، مع استمرار التحذيرات بشاأ وكندا مع بداية الأ

ثنين فيما تكافح الســلطات للسيطرة  ارتفاع الحرارة الإ

على حرائق الغابات في كال البلدين.

المناطــق  الحــار مجمــل  وضربــت موجــة مــن الطقــس 

الساحلية المطلة على المحيط الهادئ وشملت الداخل 

حتى الطرف الغربي لجبال روكي.

رصاد الجويــة في الوليات  وحــّذرت الدائــرة الوطنية لالأ

نــه يحتمــل  المتحــدة مــن موجــة قيــظ خطــرة وقالــت اإ

ن تســّجل درجــات حــرارة قياســية خــالل عطلــة نهايــة  اأ

لى ما بين 52  سبوع، وتوقعت درجات حرارة تصل اإ الأ

و54 موية في ديث فالي في كاليفورنيا، والذي غالبا ما 

كـثر المناطق حرا في البالد. يكون اأ

ن درجــات الحــرارة ســتنخفض  لــى اأ شــارت الدائــرة اإ واأ

ن "هذا النخفاض  قليــال اعتبــارا من الثنين مســتدركة اأ

القليل نسبيا في درجات الحرارة لن يريح المناطق التي 

علــى مــن المعــدلت الطبيعية  شــهدت درجــات حــرارة اأ

لوقت طويل".

نجاح أول رحلة سياحية مأهولة إلى الفضاء
نهــت مركبــة "فيرجيــن غالكـتيــك"،  اأ

ولــى  الأ التجريبيــة  رحلتهــا  حــد،  الأ

وليــة  مــن  قلعــت  اأ ن  اأ بعــد  بنجــاح 

ول  اأ فــي  مريكيــة،  الأ "نيومكســيكو" 

لــى الفضــاء،  هولــة اإ رحلــة ســياحية ماأ

ضمــت رواد فضــاء، وصاحــب شــركة 

فيرجين للرحالت الفضائية، ريتشارد 

برانسون.

 17 عامــا(،   70( برانســون  وانتظــر 

سيس شركـته عام 2004،  ســنة منذ تاأ

لــى تمكيــن الســياح من  التــي هدفــت اإ

الشــتراك فــي رحالت فضائيــة مقابل 

جور. اأ

ن  اأ يعتقــد  كان  الوقــت،  ذلــك  وفــي 

طــالق  الشــركة ســتكون قــادرة علــى اإ

رحالتهــا التجاريــة فــي غضــون عامين 

صحيفــة  بحســب  عــوام،  اأ  3 لــى  اإ

مريكية. "نيويورك تايمز" الأ

لــى  نهــا بحاجــة اإ لكــن الشــركة قالــت اإ

ن تكون  خرى قبل اأ رحــالت تجريبية اأ

جاهزة لستالم طلبات الركاب.

لبرانســون  صــورا  الشــركة  وبثــت 

والطاقــم وهم في حالة انعدام الوزن، 

ن تبداأ الطائرة في رحلة العودة  قبل اأ

والهبــوط بســالم علــى مدرج "ســبيس 

ن تحمــل  اأ للمركبــة  بــورت"، ويمكــن 

لــى طاقمهــا،  اإ ضافــة  بالإ شــخاص،  اأ  4

لــى ارتفــاع 50  ويمكــن لهــا الوصــول اإ

لــى  ميــال فــي رحلــة قــد يصــل طولهــا اإ

ساعتين.

دراسة: القلم والورقة ال يزاالن 
يلعبان دورا مهما في التعلم

هميــة القلــم والورقــة فــي التعليــم،  لــى اأ انتهــت دراســة حديثــة اإ

ثر التوسع الكبير في عملية التعليم عن بعد جراء جائحة  وذلك اإ

كورونا.

بجديــة العربية  وقــد كلــف الباحثــون 42 متطوًعــا بالًغــا بتعلم الأ

مــن الصفــر: بعضهــم مــن خــالل كـتابتهــا علــى الــورق، والبعــض 

خر من  خر من خالل كـتابتها على لوحة المفاتيح، والبعض الآ الآ

خالل مشــاهدة تعليمات الفيديو والرد عليها، وفق ما نشر موقع 

لرت". "ساينس اأ

حرف غير  شــخاص في مجموعة الكـتابــة اليدوية الأ ولــم يتعلم الأ

كـثر قــدرة على  يًضــا اأ كبــر فحســب، بــل كانــوا اأ لوفــة بســرعة اأ الماأ

خرى باستخدام الحروف  تطبيق معارفهم الجديدة في مجالت اأ

لتكوين كلمات جديدة والتعرف على الكلمات التي لم يروها من 

قبل.

ووجــدت الدراســة عالقــة بيــن الكـتابــة اليدويــة وســهولة القراءة 

والتهجئة والفهم.

حرف بسرعة  شخاص في مجموعة الكـتابة اليدوية الأ لم يتعلم الأ

كـثر قــدرة على تطبيــق معارفهم  يضــا اأ كبــر فحســب، بــل كانــوا اأ اأ

خرى، مثل تكوين كلمات جديدة والتعرف  الجديدة في مجالت اأ

على الكلمات التي لم يروها من قبل.

ن فوائــد التدريــس مــن خــالل الكـتابــة اليدويــة  وُيظهــر البحــث اأ

خرى  يًضا مزايا فــي مجالت اأ فضــل: هناك اأ تتجــاوز فــن الخط الأ

كبر من  ن المعرفة يتم دمجها بقوة اأ لتعلــم اللغــة. ويبدو كما لــو اأ

خالل الكـتابة.


