
 
و�أخرى  جيدة  �آثار  طويلة  �ساعات  �لطعام  عن  لالنقطاع 
�سيئة، لكن هو�ة �حلديث عن "�لإعجاز �لعلمي" يف كل ما 
فو�ئد  لل�سيام  �أن  على  ي�رّصون  �لإ�سالم،  ب�رصيعة  يتعلق 
بذلك  فيحّولون  �ل�سيئ،  �جلانب  وينكرون  كثرية،  �سحية 
�سهر  �إىل نوع من و�سفة طبية. مع حلول  �ل�سوم  فري�سة 
�لقنو�ت  يف  �لف�سائية  �لرب�مج  تت�سابق  عام،  كل  رم�سان 
�لعربية �إىل ��ست�سافة �أطباء وخرب�ء تغذية لتقدمي �لن�سائح 
�لتي  و�مل�رصوبات  �لأطعمة  بخ�سو�ص  �مل�سلمني  جلمهور 
وقت  بكفاءته  لالحتفاظ  �لالزمة  �لطاقة  �جل�سم  تعطي 
دين  "علماء"  ��ست�سافة  مع  جنب  �إىل  جنبًا  �ل�سيام، 
يكررون ما يقولونه �سنويًا عما لل�سيام من فو�ئد روحية، 
ودعاة �لإعجاز �لعلمي �لذي ي�رّصون على �أن لل�سوم فو�ئد 
�سحية وينكرون �آثاره �ل�سلبية. رغم ما ين�سح به �لأطباء 
و�ل�سحور،  �لإفطار  خالل  �لبطون  ملء  عن  �لمتناع  من 
ي�سدد عليه  ما  �أد�ء عمله، ورغم  �لإن�سان من  يتمكن  حتى 
بع�ص �مل�سايخ من �أن حكمة �لنقطاع عن �لطعام و�ل�رص�ب 
�لتبذير،  �لبعد عن  �إىل  �لفقر�ء، د�عني  �ل�سعور مبعاناة  هي 
فاإن �لو�قع يقول �إن �إنتاجية �ملوظفني يف �ل�رصق �لأو�سط 
�أن  %25 و%40 خالل �سهر رم�سان، كما  تنخف�ص بني 
�أ�سعاف،  ثالثة  �إىل  يرتفع  و�ل�رص�ب  �لطعام  على  �لإنفاق 
يعود  �لنفقات  �رتفاع  كان  و�إذ�  ر�أي.  ��ستطالع  بح�سب 
ب�سفة �أ�سا�سية �إىل �ل�سلوك �ل�سخ�سي و�لعاد�ت �لجتماعية، 
�أن  دون  �أ�سبابه  تعديد  ميكن  ل  �لإنتاجية  تر�جع  فاإن 
يو�سع بينها �نخفا�ص �لكفاءة �لبدنية و�لذهنية لل�سائم، 
�حليوية  �لطبية  �لعلوم  ق�سم  �أجر�ها  در��سة  �أكدته  ما  وهو 
�لربيطانية،  �أبردين  جامعة  يف  �جلامعي  �لطب  كلية  يف 
�لأطفال  طب  وق�سم  �ل�سحية  �لعلوم  كلية  مع  بالتعاون 
يف كلية �لطب يف جامعة �لكويت. وتو�سلت �لدر��سة �لتي 
ن�رصتها �ملجلة �لأوروبية للتغذية �ل�رصيرية، �إىل �أن �لنمط 
�أ�سا�سي يف  �لغذ�ئي لل�سائمني يف رم�سان، يت�سبب ب�سكل 
�لإدر�كية،  �لوظائف  يف  خلاًل  ُيحدث  ثم  ومن  �جلفاف، 
و�نخفا�سًا يف معدل ��ستهالك �لطاقة، وزيادة يف �خلمول، 
�إىل جانب �رصعة يف �لتهيج �ملز�جي �لذي يرجع يف جزء 
�لنيكوتني  وكذلك  �لكافيني  �حلرمان من م�سادر  �إىل  منه 
بلغت  بن�سبة  بال�سد�ع  �لإ�سابة  عن  ف�ساًل  للمدخنني، 
%67، و�ل�سد�ع �لن�سفي بن�سبة %14.   �لدر��سة ر�سدت 
�أي�سًا �أن معدل حو�دث �ل�سيار�ت يزيد يف �سهر رم�سان يف 
�لدول ذ�ت �لأغلبية �مل�سلمة، ورجحت �أن يكون ذلك ب�سبب 
�لتغرّي �ملز�جي و�خللل يف �لوظائف �لإدر�كية، �إىل جانب 
�إىل  �ل�سيام  مدة  زيادة  ومع  �حلر�ري.  بالإجهاد  �لإ�سابة 
ي�ساب  �حلر�رة،  درجة  �رتفاع  �أو  فوق،  فما  �ساعة   18
�ل�سائم ب�سعف يف �لع�سالت، وتتز�يد �ل�سكاوى من �لتعب 
�أن  لدرجة  �أق�ساه  �جلفاف  يبلغ  �إذ  و�لغثيان،  و�لدوخة 
�لإن�سان رمبا ل يتحمل �لوقوف منت�سبًا لفرتة طويلة.  و�إذ� 

كان ما �سبق هو تاأثري�ت يعانيها �لأ�سحاء �لذين يعي�سون 
�أ�سحاب  �أ�سو�أ لدى  يف ظروف طبيعية، فاإن �لو�سع يكون 
�لظروف �خلا�سة، �إذ وجدت �لدر��سة �أن �ل�سيام يوؤدي �إىل 
تاأخر منو �جلنني يف رحم �لأم، كما ي�سبب تر�جعًا يف �إنتاج 
�للنب يف �أثد�ء �لأمهات �ملر�سعات.  و�أ�سارت �لدر��سة �إىل 
�لذين  �ل�سكري  تقرير يحّذر من خطر �ل�سيام على مر�سى 
�لإن�سولني، وبّينت حدوث زيادة كبرية يف  يعتمدون على 
كارثية  نتائج  جانب  �إىل  �له�سمية،  �لقرحة  م�ساعفات 
على مر�سى �لكلى. يف �ملقابل، ي�رص دعاة �لإعجاز �لعلمي 
�لتي  �ل�سحية  �لفو�ئد  ويعددون  �لأ�رص�ر،  هذه  �إنكار  على 
تثبتها �لدر��سات عن �ل�سيام، ولكن من دون �أن ي�سريو� �إىل 
ي�سمح  �لطبي" �لذي  "�ل�سيام  تخ�ص  �إمنا  �لفو�ئد  هذه  �أن 
طاقة،  من  يحتاجه  مبا  �جل�سم  لإمد�د  �لع�سائر  بتناول 
�لد�ء" على �لطعام لعدد حمدد  "بيت  بينما حت�سل �ملعدة 
من �ل�ساعات وفق جدول زمني يحدده �لطبيب لكل �سخ�ص 

على حدة.
وذلك على �لعك�ص من �ل�سيام �لإ�سالمي �لذي تتحدد مدته 
��ستو�ء  بح�سب �ملوقع �جلغر�يف، �قرت�بًا و�بتعاد�ً عن خط 

�ل�سم�ص، وهي مدة تر�وح بني 9 �ساعات و22 �ساعة.

و�أمام ما �أكدته در��سة جامعة �أبردين عن �سعف ع�سالت 
�ل�سيام  نتيجة  �لإدر�كية،  وظائفه  وتر�جع  �لإن�سان 
�ل�سيد، رئي�ص جمعية  �لبا�سط  �لدكتور عبد  �لإ�سالمي، فاإن 
�إن هناك  �لقر�آن و�ل�سنة مب�رص، يقول  �لعلمي يف  �لإعجاز 
ع�سالته،  قوة  تزيد  �ل�سائم  ج�سم  يفرزها  "هرمونات" 
�لعلمي بني  �لإعجاز  ذكائه. ويخلط دعاة  ن�سبة  تزيد  كما 
�ل�سيام �لإ�سالمي و�ل�سيام �لطبي، رمبا عن جهل، ورمبا 
�سيامه  من  �ل�سائم  يبتغي  ل  بينما  عاطفي،  تدلي�ص  عن 
عادة �إل �لأجر و�لثو�ب، �عتماد�ً على �حلديث �لقد�سي "كل 
�أجزي به".  مع  و�أنا  �ل�سوم فاإنه يل  �إل  له،  �آدم  �بن  عمل 
ذلك، فاإن حتى "�ل�سيام �لطبي" غري �ملدرو�ص و�لع�سو�ئي 
ممار�ص  �أن  مع  �لطبية،  �لأو�ساط  يف  �سيئة  ب�سمعة  يحظى 
هذ� �لنوع من �ل�سيام يدخل بع�ص �لأطعمة و�مل�رصوبات 
�لطبيبة  �لدباوي،  ح�سناء  �لدكتورة  وتوؤكد  ج�سمه.   �إىل 
"�لباحثون  �لعامة بوز�رة �ل�سحة �مل�رصية، وع�سو فريق 
�أو  در��سات  �أّية  توجد  ل  �أنه  لر�سيف22،  �مل�رصيون"، 
من  �لنوع  لهذ�  عامة  فو�ئد  عن  تتحدث  معتمدة  �أبحاث 
�ل�سيام.  وت�سري �إىل ما ن�رصه موقع "ويب ميد" �لذي يحظى 
�لطعام  عن  �لمتناع  �أن  من  �لأطباء،  بني  كبري  باحرت�م 

�حل�سول  عدم  �أن  منها  �سيئة،  �آثار  له  �لتخ�سي�ص  بهدف 
�لفيتامينات  مثل  �لغذ�ئية،  �لعنا�رص  من  يكفي  ما  على 
�لتعب  مثل  �أعر��سًا  ي�سبب  �أن  ميكن  وغريها،  و�ملعادن 
حتمل  على  �لقدرة  وعدم  و�جلفاف،  و�لإم�ساك  و�لدوخة 
�ل�سيام لفرتة طويلة  �أن  درجات �حلر�رة �ملنخف�سة، كما 

جد�ً ميكن �أن يهدد �حلياة.
 وين�سح "ويب ميد" َمن يرغبون يف هذ� �لنوع من �ل�سيام، 
باأن ي�ست�سريو� طبيبًا و�خت�سا�سي تغذية، لإعد�د برنامج 
غذ�ئي خا�ص بح�سب ما يحتاجه �جل�سم يوميًا، كما يحّذر 
فئات بعينها من �ل�سيام، ولو لفرتة ق�سرية، وهي �لن�ساء 
�ل�سن و�لأطفال، و�أي �سخ�ص  �حلو�مل و�ملر�سعات وكبار 

م�ساب باأمر��ص مزمنة، وخ�سو�سًا مر�سى �ل�سكري.
�لغريب �أن كثري�ً من �لذين يعفيهم �لإ�سالم من �ل�سيام يف 
عماًل  �ل�رصعية،  بالرخ�سة  �لأخذ  ي�ستح�سنون  ل  رم�سان 
من  فعدة  �سفر  على  �أو  مري�سًا  منكم  كان  "فَمن  بالآية 
بينما  نزلت  �لآية  �أن  �مل�سافرين  حجة  وتكون  �أخر"،  �أيام 
كان �مل�سلمون ي�سافرون على ظهور �جلمال، �أما �ملر�سى 
فلن  لل�سيام  ظاهرة  طاقة  فيهم  د�مت  ما  �إنه  فيقولون 

يفطرو�، غري عابئني بخطورة �لأمر.

"حمودي" �لثانية ع�رص من عمره  �لطفل  يبلغ   مل 
بعد، ومع ذلك كان يحمل �سندوقًا مليئًا بال�سكائر 
�لرخي�ص،  �لعطر  وقناين  �لورقية  �ملناديل  وعلب 
يجري يف �ل�سو�رع عند �لتقاطعات وقرب ��سار�ت 
تكربه  �لتي  �ملهنة  بهذه  رمقه  ي�سد  لعله  �ملرور 
بكثري، وبينما حاول �للحاق باأحد �ل�سو�ق د�همته 
طعم  حياته  يف  يذق  مل  �ساب  يقودها  �سيارة 
�ل�سكائر  بتبغ  �لفتى  دماء  فاختلطت   .. �حلرمان 
�لتي تفوح منها ر�ئحة عطر رخي�ص. بعد ��ست�سهاد 
�لظروف  قادته  �لنفجار�ت  باأحد  حمودي  و�لد 
�لربعة  و�خو�ته  لمه  ليوفر  در��سته  وترك  للعمل 
ل  حتى  �لغ�سة  �حالمه  عن  تخلى  �لعي�ص،  لقمة 

يطرق �لفقر بابهم وها هو قد �لتحق بابيه.
طياتها  بني  �ختزلت  كلمات  �عي�ص"  �ن  "�ريد   
�حالمهم  حتمل  كلمات  �لب�سطاء  وماأ�سي  �أوجاع 
تكفيهم  �لذين  �أولئك  �مله�سمة  و�آمالهم  �ملحطمة 
لإ�سعادهم  كفيلة  فهي  خبز  وك�رصة  ب�سيطة  ثياب 
من  يحميهم  �منا  مالذ�  يجدو�  مل  ذلك  وبرغم 
�لذي  �لوحيد  �لطفل  �لفقر مل يكن حمودي  غياهب 
�لكثري  هناك  بل  حتفه  ليلقى  �لدنيا  عليه  �غارت 
بان  �لمل  �بو�ب  على  �حالمهم  تك�رصت  من 
جمنونًا  كان  لقد   . طفولتهم  يف  متنوه  ما  ينالو� 
حد  بالطبيعة  مولعا  و�لفر��سات،  �لزهار  بحب 
منذ  و�لنباتات  و�لأ�سجار  لالأزهار  عا�سقا  �لهيام، 
نعومة �أظفاره، لقد �نهى در��سته يف كلية �لزر�عة 
)�حلي  يف  يعمل  لكنه  �سنو�ت،  خم�ص  حو�يل  قبل 
�ل�سناعي( مو�سد� طو�ل �لنهار حتت �كو�م �حلديد، 
�نه �ل�ساب �زهر �لذي متنى �ن يعمل ب�سهادته �لتي 
�ل�سنو�ت  غبار  عليها  تر�كم  وقد  �لدرج  يف  بقيت 
�لعمل  قرر  ظهره  �لفقر  �سياط  تطول  ل  �ن  ولجل 
من  �لثمن  يدفعون  �طفالنا  ز�لو�  ما  �سيء.  باأي 

�لظلم �ملجحف �لذي �نت�سى ب�سبب ما مير به �لبلد 
ي�سهده  �لذي  �لكبري  �لتقدم  من  بالرغم  عقود  منذ 
�سبه  ��سبحت  �لتي  �لن�سانية  ي�سمى  مبا  �لعامل 
�ملحامية  به  ��ستهلت  ما  هذ�  �لعر�ق،  يف  معدومة 
�تطلع  �سيارتي  �قود  حينما  كالمها:  �سالم  كوثر 
ل�سور قا�سية من فتيات و�سبيان منهم من يحمل 
ومنهم  �ل�سيار�ت  زجاج  مل�سح  �لقما�ص  من  خرقة 
�ل�سدقة وحتى يف  �لعلكة و�خرى تطلب  يبيع  من 
مقاعدهم  تاركني  هناك  جندهم  �ل�سعبية  �ل�سو�ق 
�لطفال  ولي�ص  �لعي�ص  لقمة  ليوفرو�  �ملدر�سة  يف 
�أحالمه  �ل�سباب منهم من تخلى عن  فح�سب حتى 
يف �جللو�ص على مدرجات �جلامعة ويكتفي ببيع 
يعمل  وجتده  �ل�سهادة  نال  من  ومنهم  �خل�سار، 
يف �ل�سو�ق لنه مل يح�سل على وظيفة ب�سهادته. 
�جتماعية  باحثة  �حل�سناوي  نور  ترى  جهتها  من 
قد تبدلت معايري �لفقري بني �لأم�ص و�ليوم و�لتي 
�لفقري يف  �لعتبار يف تعريف  توؤخذ يف  �أن  يجب 
�ن  ومبا   ، �لكرمية  �حلياة  من  �لأدنى  �حلد  هو  ما 
من  �لأدنى  فاحلد  تتغري،  بطبيعتها  �ملجتمعات 
متطلبات �حلياة �حلالية �رتفع، و�أ�سبح �ملو�طن ل 
�لذي كانت  �لوقت  ي�ستطيع حتقيق هذ� �حلد، ويف 
�لعي�ص،  لقمة  توفر  عدم  تعني  �لفقر  كلمة  فيها 
م�ستوى  �ختالف  مع  �ل�سورة  �ليوم  تبدلت  فقد 
�لفقر،  م�ستوى  معها  و�رتفع  �رتفعت  �لتي  �حلياة 
�أزمات  من  �لبلد  �إليه  �آلت  ما  �ىل  �ل�سبب  ويعود 
باأن  �حل�سناوي  و�أ�سافت  و�سيا�سية.  �قت�سادية 
�لفقر يعد م�سكلة بحد ذ�ته، ولكن �ملو�جهة �لأوىل 
ي�ستطيع  �إن�سان  فكل  بالتعليم،  هي  عليه  للق�ساء 
�ملعرفة  و�كت�ساب  �جليد  �لتعليم  على  يح�سل  �أن 
حتى  �لنطاق  هذ�  من  يخرج  �أن  ميكنه  و�ملهار�ت 
و�إن كان منتميًا لعائلة فقرية، بل ممكن �أن يكون 
لهذ� �لفرد دور كبري يف �نت�سال �أ�رصته من �لطبقة 
�لفقرية �إىل �لو�سطى، ومن ثم �لغنية، فالتعليم هو 

�ل�سالح �لأول للخروج من �لفقر و�لتنمية �لب�رصية، 
و�لتي يفرت�ص �أن تكون وفق ��سرت�تيجية تقوم بها 
�حلكومة وتربط بني �إنفاقها وما حتققه من تنمية 
ب�سكل  �ملجتمع  وتنمية  و�لأ�رصة،  �لفرد  دخل  يف 
يتعلق  فيما  كبري،  دور  له  �خلا�ص  و�لقطاع  عام 
�لوظيفية،  و�لفر�ص  �لوظائف  وتوفري  بالتدريب 

وهذ� ي�ساعد يف معاجلة م�سكلة �لفقر.
�ستار �لبياتي ��ستاذ �لقت�ساد يف جامعة �لنهرين 
يرى �ن �لفقر مل يعد قا�رص� على �حلرمان �ملادي 
�حلرمان  �و  �لثابت  �لدخل  من  باحلرمان  �ملتمثل 
من �ي مورد ثاٍن و�منا تطور هذ� �ملعنى �ىل مفهوم 
�أعمق من �حلرمان �ملادي ذلك هو �حلرمان من كل 
�خلدمات ومتطلبات �حلياة وهذ� يعني �ن �سخ�سا 
يكون  ل  قد  لكنه  معني  دخل  على  يح�سل  قد  ما 
�لأ�سا�سية  �حلاجات  �و  �ملتطلبات  لتلبية  كافيا 
بحيث  �حلياة  و��ستمر�ر  لإد�مة  �أ�سا�سا  تعترب  �لتي 
�هانة،  بدون  يعي�ص  �إن  �إن�سان  �إي  ي�ستطيع  معها 
�لتفريق  ميكن  وهنا  حمفوظة،  وكر�مته  يعي�ص  �ن 
�لأول  �لنقدية:  �لدخول  �و  �لأجور  من  نوعني  بني 
هو �ملعروف يف علم �لقت�ساد و�لذي يطلق عليه 
�جر �لكفاف �و �لجر �و �لدخل �حلديدي و�ملق�سود 
�لعي�ص مبعنى  �لذي ي�سمن لالن�سان  �لأجر  به هو 
�نه يكفيه للعي�ص على حد �لكفاف �إي �نه ل يلبي 
حاجاته جميعها رمبا فقط �ل�سا�سية �لتي ت�سمن 
له �لعي�ص وقد يكون من �سمنها د�ر �ل�سكن �ي�سا، 
يف  تد�وله  ميكن  ما  هو  �لجور  من  �لخر  و�لنوع 
�بعد  �ىل  معناه  يف  يذهب  و�لذي  �لإ�سالمي  �لفكر 
من معنى �سابقه �ي �نه ل يكتفي بتو�فر �حلاجات 
تو�فر  �رصورة  �ليها  ي�سيف  و�إمنا  �لأ�سا�سية 
و�خلدمات  و�لتعليم  كال�سحة  �ملختلفة  �خلدمات 
يعي�ص  �ن  لل�سخ�ص  ت�سمن  �لتي  وغريها  �لبلدية 
�لعي�ص  مع  حمفوظة  وكر�مته  حمرتم  كان�سان 

برفاهية. 

مليعة عبا�ص عمارة �ساعرة عر�قية حمدثة. تعد حمطة مهمة 
عريقة  لعائلة  �ل�ساعرة  ولدت  �لعر�ق  �ل�سعر يف  من حمطات 
�ملعروف  �لف�سة  �سائغ  عمها  حيث  بغد�د  يف  وم�سهورة 
مند�ئية  �سابئية  �لعائلة  ديانة  وكانت  عمارة  زهرون 
لب  يف  تقع  منطقة  وهي  �لكرميات  منطقة  يف  عر�قية 
�لحر�ر  ج�رص  بني  بغد�د.و�ملح�سورة  من  �لقدمية  �ملنطقة 
�لكرخ  و�ل�سفارة �لربيطانية على �سفة نهر دجلة يف جانب 
حيث  �لعمارة  مدينة  من  عمارة  لقبها  1929م.وجاء  �سنة 
�أخذت �لثانوية �لعامة يف بغد�د، وح�سلت على  ولد و�لدها. 
مدر�سة  وعينت  1950م،  �سنة  �لعالية  �ملعلمني  د�ر  �إجازة 
�سنة  �لعالية  �ملعلمني  د�ر  يف  تخرجت  �ملعلمات.  د�ر  يف 
عبد  �لرز�ق  عبد  �لعر�قي  �ل�ساعر  خالة  �بنة  1955.وهي 
�لو�حد و�لتي كتب عنها يف مذكر�ته �لكثري حيث كانت ذ�ت 
ق�سيدة  �ملعروفة  ق�سائدها  من  �أبية.  ونف�ص  قوية  �سخ�سية 
�أنا عر�قية مبطلعها ل حيث كتبت هذه �لق�سيدة عندما حاول 
�أحد �ل�سعر�ء مغازلتها يف مهرجان �ملربد �ل�سعري يف �لعر�ق 
�أت�رصبني... ل...�أترق�سني.... ل.. �أتدخنني.. ل...  حيث قال لها 
�يام  �أغلب  عا�ست  عر�قية  �نا  فقالت  ل  �لـ  من  جمع  �نِت  ما 
غربتها يف �لوليات �ملتحدة بعد هجرتها من �لعر�ق يف زمن 

�سد�م ح�سني
يف  �لعر�قيني  �لأدباء  لحتاد  �لإد�رية  �لهيئة  ع�سوة  كانت 
�لإد�رية  �لهيئة  ع�سوة  كذلك   .]1963  –  1975  [ بغد�د 
�أي�سا نائب �ملمثل �لد�ئم  للمجمع �ل�رصياين يف بغد�د. وهي 
 .)1973-1975( باري�ص  يف  �ليون�سكو  منظمة  يف  للعر�ق 
مدير �لثقافة و�لفنون / �جلامعة �لتكنولوجية / بغد�د ويف 

عام 1974 منحت درجة فار�ص من دولة لبنان.
بد�أت �ل�ساعرة كتابة �ل�سعر يف وقت مبكر من حياتها منذ �أن 
كانت يف �لثانية ع�رصة، وكانت تر�سل ق�سائدها �إىل �ل�ساعر 
�ملهجري �يليا �أبو ما�سي �لذي كان �سديقًا لو�لدها، ون�رصت 
من  ع�رص  �لر�بعة  يف  وهي  ق�سيدة  �أول  �ل�سمري  جملة  لها 
عمرها وقد عززها �يليا �أبو ما�سي بنقد وتعليق مع �حتاللها 
�ل�سفحة �لأوىل من �ملجلة �إذ قال: )�ن يف �لعر�ق مثل هوؤلء 

�لطفال فعلى �ية نه�سة �سعرية مقبل �لعر�ق..(
در�ست يف د�ر �ملعلمني �لعالية – كلية �لآد�ب – وقد �سادف 
�أن �جتمع عدد من �ل�سعر�ء يف تلك �ل�سنو�ت يف ذلك �ملعهد، 
�ل�سياب و�لبياتي و�لعي�سى وعبد �لرز�ق عبد �لو�حد وغريهم، 
ولدة  عنه  ومتخ�ص  �سديد�ً،  بينهم  �لفني  �لتناف�ص  وكان 
�لإرز  بو�سام  �للبنانية  �حلكومة  كرمتها  حني  �حلر.  �ل�سعر 
تقدير�ً ملكانتها �لأدبية مل تت�سلم �لو�سام )لن �حلرب �لهلية 

قائمة( وكتبت تقول:-
على �أي �سدر �حط �لو�سام ولبنان جرح بقلبي ينام

كتبت �ل�سعر �لف�سيح فاأجادت فيه كما كتبت �ل�سعر �لعامي 
و�أجادته كذلك، �أحبت �ل�ساعرة لغتها �لعربية وتخ�س�ست بها 
ومار�ست تدري�سها فتع�سبت لها �أكرث دون �أن تتنكر للهجتها 
ترى يف  �إن مليعة  معًا.  �لأثنني  نف�سها يف  فوجدت  �لد�رجة 
�لآخرين  مع  للتو��سل  و�سيلتها  �لف�سيحة  �لعربية  �للغة 
يقربها  �لعامية ما  �لعر�قية  لكنها جتد يف لهجتها  �لأو�سع، 
فتحول  ق�سائدها  ��ستعذب  �لذي  �ملحلي  جمهورها  من 
�لز�وية  دو�وينها  ومن  �لنا�ص.  يرددها  �أغنيات  �إىل  بع�سها 
ما  وهي  �لأخري  و�لبعد  �لعر�ف  �أنباأين  ولو  وعر�قية  �خلالية 

ز�لت على قيد �حلياه

هل للصيام فوائد صحية حقًا؟ رمضان لدى البعض: "أكل ومرعى وقلة صنعة"
بغداد ــ محمد حمدي أبو السعود

زهراء جبار الكناني   

وخطف  قتل  جرائم  ح�صول  االخرية  االآونة  يف  لوحظ 
و�صرقات وابتزاز طمعًا باحل�صول على االأموال.

�صفة  تنتحل  االجرامية  الع�صابات  هذه  ان  اأي�صًا  ولوحظ 
رجال االأمن لكي تربر دخولها اىل بيوت ال�صحايا او بدعوى 

واجب امني ملداهمة بيوت ارهابيني.
وقتل  العوائل   ترويع  اجلبانة  االعمال  هذه  خالل  من  ومت 
و�صرقة وخطف �صحاياها ، وتتكرر اجلرمية يف نف�س املنطقة 
البيت امل�صروق الأكرث من مرة بل بعد �صاعة من  بل يف نف�س 
الع�صابة  تاخذه  مل  ما  لتاأخذ  اخرى  ع�صابة  تاأتي  �صرقته 

االوىل.
ومن هنا فان العوائل العراقية تبقى حائرة وم�صت�صلمة امام 
او  االأمنية  االأجهزة  بلبا�س  الع�صابات  بها  تقوم  مداهمات 
ذلك،  خالف  يثبت  ما  ثمة  فلي�س  ا�صتخبارات  باأنهم  باالدعاء 

وحتى مذكرات االإعتقال ي�صهل تزويرها.
ومن هنا فاقرتح بع�س املقرتحات لتفويت الفر�صة على هذه 

الع�صابات والك�صف عنها مبكرًا.
الدخول  من  اأمنية  قوة  الأي  وال�صماح  الباب  فتح  عدم   -  1
املنطقة  يف  معروف  بلدي  جمل�س  ع�صو  ا�صطحابها  بدون 

التي يراد تفتي�صها او خمتار املحلة.
الدخول  عدم  او  للمداهمات  حمددة  �صاعات  توقيت   -  2

للبيوت من اجل تفتي�س يف �صاعات متاخرة من الليل.
بها يف حال ح�صول مثل  لالت�صال  �صاخنة  ارقام  - توزيع   3

هذه اجلرائم.
ابالغه  خالل  من  �صرطة  مركز  اىل  املطلوب  ا�صتدعاء   -  4

ر�صميًا.
وتقنني  االأعالم  و�صائل  خالل  من  املواطنني  تثقيف   -  5
وال�صرقة  والقتل  اخلطف  يريد  من  بحق  �صارمة  عقوبات 
ويطالب  الع�صابات  لهذه  يتو�صط  من  كل  وك�صف  وف�صح   ،

باطالق �صراحهم.
العائلة  التاك�صي بخ�صو�صيات  امام �صائق  التحدث  6 - عدم 
مت  فاالأغلب  وجموهراتهم  ذهبهم  وخزن  اموالهم  وعن 

ا�صطيادهم بهذه االأ�صاليب.
دور  داخل  تفتي�س  او  قب�س  عملية  اي  القانون  وبح�صب 
يجب  اال�صتخبارية  او  االمنية  االجهزه  قبل  من  املواطنني 
قب�س  امر  ا�صدار  اما  التحقيق  قا�صي  من  قرار  ي�صدر  ان 
وهو  املتهم  على  القب�س  وامنا  الدار  بدخول  الي�صمح  وهو 
القب�س والتحري  امر  التحقيق  الدار او ي�صدر قا�صي  خارج 
املكلفة  املفرزه  او  بالتحقيق  القائم  ينتقل  احلالة  هذه  ويف 
بالواجب ومعهم ن�صخة من قرار القا�صي والذهاب اىل خمتار 
املنطقة او املجل�س البلدي او احد وجهاء املنطقة وي�صرح له 
او  املختار  ويدخل  املتهم  دار  اىل  وي�صت�صحبونهم  الواجب 
التحري  وبعد  الدار  داخل  الوجيه  او  البلدي  املجل�س  ع�صو 
هذه   ، الدار  من  �صئ  فقدان  عدم  تت�صمن  ورقة  حترير  يتم 
االجراءات حددها القانون ويجب اتباعها حرفيا ومن يخالفها 

فهو خارج عن القانون.

مبدعون
من العراق أطفال الشوارع في العراق: أحالم تالشت في غياهب الفقر

لميعة عباس عمارة

إجراءات احترازية 
وعصابات إجرامية 

كريم النوري 

أقالم حرة

ل�سيادتكم حول  �ل�سالم عليكم �سبق و�ن قدمنا �سكوى 
�سيد  ح�سينية  خلف  �ل�ساحلية  منطقة  �سو�رع  تبليط 
بد�أت  قد  و�لدر��سة  �سئ  �ي  نلم�ص  مل  ولال�سف  جميد 
�طفالنا  تنقذو  �ن  �مل  وكلنا  �لبو�ب  على  و�ل�ستاء 
ونتمنى  �للة  �لوحال يحميكم  و�سيوخنا من  ون�ساءنا 
نطلب  فاننا  لذلك  ��سافة  عملكم،  يف  �لتوفيق  لكم 
�ملعمل  وزيارة  �ملتو��سع  طلبنا  تلبية  ر�جني  منك 
�لب�رصي  �لطابور  وم�ساهدة  قار  ذي  مرور  مديرية  يف 
هل  �قول  �ل�سوق  ��ستمارة  ح�سول  على  و�لزدحام 
وجد �لنرتنيت لجل �ل�رص�ع يف �جناز �ملعامالت �م 
عرقلتها وهل كثري على مو�طني �لق�سيه فتح فرع يف 

�لق�ساء لجناز �ملعامالت �سكر� لكم

   ل يختلف �ثنان على �رصورة تنوع و�رد�ت �لدولة 
يتاأثر  ل  متني  �قت�ساد  بناء  �جل  من  )�ل�رص�ئب(  من 
بتاأثري�ت ��سو�ق �لنفط �لعاملية مثال �و يكون تاأثريها 
، وت�سكل �ل�رص�ئب مدخوًل ماديا مهما  عليه حمدود� 
للدولة ، خ�سو�سا �ذ� كانت �ل�رص�ئب عادلة ومن�سفة 
�ل�سعب  �بناء  كل  على  وحكمة  مبو�سوعية  وتطبق 
�جلمهورية  رئي�ص  من  �بتد�ء  �رص�ئحه  خمتلف  وعلى 
ورئي�ص �لوزر�ء ورئي�ص جمل�ص �لنو�ب ورئي�ص �ل�سلطة 
و�مل�سوؤولني  و�لنو�ب  �لوزر�ء  �ىل  و�سول  �لق�سائية 
كافة يف �لدولة .  هناك بع�ص �ل�رص�ئب وما ت�سمى ) 
جباية ( تقوم بها �مانة بغد�د وبحكم تعامل �لمانة 
�جلباة  على  ينبغي  �ل�سعب  �بناء  من  و��سع  قطاع  مع 
��سلوب  و��ستخد�م  هوؤلء  مع  وحذر  بوعي  �لتعامل 

خا�ص وحذر من �ل�ساءة للمو�طنني . 
يوم �م�ص وعند مر�جعتي لعيادة �حد �لطباء تفاجاأت 
ت�سغلها  �لتي  �لعمارة  باب  تغلق  كونكريتية  بكتل 
ت�سغل  وكذلك  �ر�جعه  �لذي  �لباطنية  طبيب  عيادة 
للتحليالت  وخمترب  �ل�سنان  لطب  عيادة  �لبناية 
لعائلة  �سكنية  �سقة  وفوقها  ��سعة  وعيادة  �ملر�سية 
�باح لمانة بغد�د غلق مدخل  �دري من  �و �كرث.. ول 
�لعمارة بهذه �لكتل �لكونكريتية ملجرد �ن �حد �لطباء 
يكون  �ن  يعقل  وهل  �ملهنة..؟!  جتديد  ر�سوم  يدفع  مل 
�لتعامل  �لبد�ئية يف  �لطريقة  وبهذه  �لعنيف  �لرد  هذ� 

مع �رصيحة �لطباء ؟!

شكوى إلى محافظ ذي قار 
حول شارع العروبة

جباية ضريبة المهنة.. 
تحولت إلى وبال ما الحل؟

المواطن و المسؤول
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