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بـرعاية عـميـد كلـية بغـداد للـعلوم
االقــتــصــاديــة اجلــامــعــة لــبــنـان
عقد قـسم الـعلوم هاتف الـشامـي 
احملــاســـبــيــة الــثالثــاء مــؤتــمــره
الـــعـــلـــمي الـــســنـــوي االول حتت
شــعـار (الـبـحث الــعـلـمي ضـرورة

لالزدهــار االقـتـصـادي) وتـضـمن
ـؤتـمـر عـدة مـحـاور مـحـاسـبـيـة ا

ومالية وادارية. 
والـقى مـعـاون الـعــمـيـد لـلـشـؤون
الـعـلـمـيـة حمـزة مـحـمـود شـمخي
كلمة عمادة الكلية. وقال (ان كلية
بغداد تفتخر بـأستضافة وتنظيم

مخـتـلف الـفـعـاليـات الـعـلـمـية من
مــؤتــمــرات ونــدوات وورش عــمل
ـا وعــلى مــدار الـعــام الــدراسي 
يـــســـهم فـي االرتـــقـــاء بـــالـــبـــحث
الـعــلــمي والــنـتــاجــات الــعـلــمــيـة
ـؤتـمر مـضـيفـا ان هـذا ا االخـرى 
له اثـــر بــالغ لـالرتــقــاء بـــالــفــروع

ـهمه لـتـطويـر مخـتلف الـعلـمـية ا
الــقــطـــاعــات ورسم الــســيــاســات
االستراتـيجية في بـلدنا احلبيب.

وتــلت الــكـلــمـة جــلــسـة نــقـاشــيـة
شـهداني تـرأستـها بـشـرى جنم ا

من جامعة بغداد . 
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وشــارك فـيــهــا عــدد من اخلــبـراء
وتــلت اجلــلــسـة ــتــخــصـصــ  ا

جلستان تضمنتا عدة بحوث. 
ـؤتـمـر بـتـوصـيـات دعت وخــرج ا
الى ضـــــرورة تــــطــــويـــــر بــــرامج
الـــــتـــــعـــــلـــــيم واحملـــــاســـــبـي مع
سـتجـدات وتوثـيق العـالقة ب ا
ي والـتطـبـيقي اجلـانـب االكـاد
والـتـأكـيـد عـلى وجـود الـتـنـسيق
ـشـتـرك بـ االجــهـزة الـرقـابـيـة ا
ؤسسات اخلاضعة العليا وب ا
عـاجلة حـاالت الفـساد لـرقابـتهـا 

الي واالداري. ا
واستقبل وزير التخطيط الدكتور
ــمـثل نــوري صـبــاح الــدلـيــمي ا
ـنـظـمـة األغـذيـة والـزراعة ـقـيـم  ا
ـــــتــــــحـــــدة (فـــــاو) صالح لأل ا
ـرافق له احلـاج حــسن والـوفـد ا
وجـــــرى خـالل الـــــلـــــقــــــاء بـــــحث
ســــــــبل حتس الواقع الزراعي

في العراق. 
نـظمة واستـعرض الـدليـمي مع ا
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احـبـطت هيـئة الـكـمارك الـعـامة تـهريب
اربـع ســيـــارات وطـــائــرة مـــســـيــرة في

البصرة. 
وقـــالـت الـــهـــيــــئـــة في بــــيـــان امس ان
(الـسلـطـة اجلمـركيـة في كـمرك ام قـصر
الـــشـــمـــالي بـــالـــتـــعــاون مـع اجلـــهــات
الـسـانـدة تـمـكـنت من ضـبـط حـاوية ٤٠
وديل قدم حتـتوي اربع سـيارات دون ا
الغير مسـموح بأستيـرادها) مبينا انه
( اخــفــائــهــا خــلف اثــاث مــنــزلي في
مـحـاولــة لـتـهـريـبـهــا خالفـاً لـلـضـوابط

والتعليمات النافذة). 
وأضــافت الــهـيــئــة أن (مــوظـفــيــهـا في

كــمــرك مـطــار الــبــصــرة الـدولي
تمكـنوا من ضبط طائـرة مسيرة
عن بـــعـــد وردت صـــحـــبـــة احــد
ـسـافريـن الذي حـاول إدخـالـها ا
بدون مـوافقات رسـمية) مـشيرة
الى انه ( اتــــخــــاذ اإلجـــراءات
الــقــانـــونــيـــة بــحق الـــســيــارات
اخملـالـفـة حـسب قـانـون الـكـمـارك

رقم 23 لسنة 1984 النافذ).
وتمكن جهاز مكافحة اإلرهاب من
تـفــكـيك شــبــكـة تــابـعــة لــتـنــظـيم
داعش تـخــطط لـتـنــفـيـذ هــجـمـات
فيما مختـلفة  في بـغداد واالنبـار 
قاتالت العـراقية معسكرا دمرت ا
لتدريب التنظيم في جبال حمرين.

وقــال اجلــهــاز في بــيــان امس إنه
( تفكيك شبكة لداعش في مدينة
الفلوجـة كانت تخطط لـعمليات في
مـؤكــدا (اعـتـقـال بـغـداد واالنــبـار )
اربــعـــة دواعش واالســـتــيـالء عــلى

اسلحة ومعدات مختلفة). 
واعـلــنت خــلــيـة االعالم االمــني عن
تــدمـيــر مـعــسـكــر تـدريب لــعـنــاصـر
داعش في جــبــال حــمــرين بــقــصف

نفذته طائرات اف - 16 العراقية.
وقــالت اخلـــلــيــة فـي بــيــان امس ان
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(طائرات اف - 16 العراقيـة تمكنت من
تـدميـر مـعسـكر تـدريب لـعنـاصر داعش
مـبـيـنـا ان في سـلـسـلـة جــبـال حـمـرين)
(القصف اسفر عن مقتل من كان بداخل

عسكر من عناصر التنظيم).  ا
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ـقـتل خـمـسة من كـمـا افـادت اخلـليـة  
قـوات الـيـبـشه بــقـصف جـوي مـجـهـول
ضـمن قـاطـع عـمـلـيــات نـيـنـوى. واشـار
البيان الى ان (خمسة من قوات اليبشه
قـتــلـوا بـاسـتــهـداف عـجـلـة تــابـعـة لـهم
بقصف جوي مجهول في مجمع حط

- ناحـية الـشمال ضـمن قاطع الـقيادة).
لـكن تـقـارير صـحـفـيـة اكدت

أن قصفا تركيا اسـتهدف مقرا عسكريا
في سنجار غرب نينوى.

وكــشـــفت الــتـــقـــاريــر عن إن (الـــقــوات
الـتـركـيـة نـفـذت قـصـفـا اسـتـهـدف مـقرا
يـعتـقـد انه حلزب الـعمـال الـكردسـتاني
ورجــحت الـــتــقــاريــر أن فـي ســنــجـــار)
(يـــــكـــــون الـــــقـــــصف قـــــد أســـــفـــــر عن
دون مزيـد من التفاصيل). وفي ضحايا
افادت مصـادر بأستـشهاد تطـور الحق 
قــائــد قــوات حــمــايــة شــنــكــال زردشت
سـنـجـار بـقـصـف الـطـائـرات الـتـركـيـة .
ـتـفجـرات في الـلواء ورفـعت مـكـافحـة ا
25 عبوة نـاسفة 30 باحلـشد الـشعبي 

في سهل نيـنوى. وذكر بيـان للحشد ان
ـتـفـجـرات في الـلواء (مـفـارز مـكـافـحة ا
30 باحلشد رفعت 25 عبوة ناسفة في
وأضاف قريـة البـدنة في سـهل نيـنوى)
ان (الفـرق عـاجلت العـبوات بـشكل امن
ودفـــعت خـــطـــرهــا عـن األهــالـي الــذين

ناشدوا اللواء بالتدخل). 
تـعـرض مــعـسـكـر الـتـاجي وفي بـغـداد 
الــــــثالثــــــاء الى قــــــصف بــــــصـــــواريخ

الكاتيوشا . 
وكـشف مــصــدر امـني عن ان (ثــمـانــيـة
صواريخ كاتيوشا سقطت على معسكر
ـا ادى الــتـاجي واخـرى في مــحـيـطه 
الى احلاق اضرار ماديـة واصابة ثالثة
اشــخــاص في حـصــيــلـة اولــيــة قـابــلـة

للزيادة). 
ـــنــــافـــذ ضــــبـــطت هــــيـــئــــة ا الـى ذلك 
احلدودية مسافرا عراقيا بحوزته كمية
مـن الـذهب لم تــرسم كـمـركــيـ في مـطـار

النجف الدولي. 
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واكـــدت الـــهـــيـــئــــة في بـــيـــان امس إن
(اللجنة التدقيـقية لإلجراءات الكمركية
نـبـثـقـة من الـهيـئـة تـمـكنـت من ضبط ا
سافـر القادم من تـركيا وكـمية الذهب ا
الـــتي لم تـــخـــضع ألي اجـــراء تـــرســيم
ـــادة من قـــبـل مــوظـف مــركـــز كـــمــرك ا
تهم مع ما مـشيرا الى (إحالـة ا طار) ا
ضُـبط وفق مـحـضـر أصـولي إلـى مـركز
ــطـــار لــعــرضـه أمــام قــاضي شـــرطــة ا
الـتحـقيق إلتـخاذ اإلجـراءات القـانونـية
ــقـــصــرين). وكـــشــفت الـالزمــة بــحـق ا
عن مـالبـسـات مـديــريـة شـرطــة ذي قـار
سرقة 19 جهاز آيفون من محل جتاري

في شارع احلبوبي.
إن (مـديـرية ـديريـة في بـيان   وقـالت ا
مــكــافــحــة اجــرام ذي قـار تــمــكــنت من
ــتـهم  ح . ه . ك  و الــقــبض عــلى كل ا
ـتــهم  ع . ج . ك  بـسـرقـة  19 جـهـاز ا
مــوبــايل نــوع  أيــفــون  من مــحل بــيع
ــتـهم ــوبــايل مــجــاور حملل ا اجــهـزة ا

فــيــهـــا ضــمن اخلـــطــة الـــزراعــيــة
لــلـمـوسم الـزراعـي احلـالي . فـيـمـا
ساحات ـديرية إن معـظم ا بيّنت ا
ـزروعة بـاحلنـطـة تسـتخـدم فيـها ا
طــريــقــة الــري احملــوري والــثــابت
واخلــطي من خالل تــوفــيــر الــدعم
احلــكــومـي لــلــمــرشــات احملــوريــة
وطـرق الــري احلــديـثــة وبـأقــسـاط
ـزارع تصل مريـحة للـفالح وا
إلى عشـر سنـوات فضالً عن حتمل
وزارة الـزراعـة % 50 من سـعـرهـا

تشجيعاً لهم  حيث وفرت الوزارة
236 مــرشـــة مـــحـــوريــة وثـــابـــتــة

وخطية . 
كـــمــا وفـــرت الـــوزارة لـــلـــفـالحــ
ــزارعــ بــذور الــرتب الــعــلــيــا وا
ــــبـــيــــدات من أجل واألســــمـــدة وا
زيادة اإلنـتاج احمللي في احملـافظة
ــوسـم الـــشـــتــوي ضــمـن خـــطـــة ا
ـــســـاحــة احلـــالي الـــتي بـــلـــغـت ا
ــزروعــة مـن احلــنــطـة ( 84550) ا

اً و ( 4850) . دو
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ركز اإلرشادي التدريبي الزراعي ا
في كـربالء نـدوة إرشـاديـة فالحـيـة
ومـشــاهـدة حــقـلـيــة حـول أهــمـيـة
وبـــحـــضــــور عـــدد من الــــفالحـــ
ـزارعـ واخلـبـراء واخملـتـص وا

في الشأن الزراعي. 
وجـرى خـالل الـنـدوة الـتـطـرق إلى
عـــدد من احملـــاور مــنـــهــا أهـــمــيــة
ـبـيـدات لـلـقـضـاء على اسـتـخـدام ا
االفـــات الـــزراعــــيـــة واالســــالـــيب
ــــكــــافــــحــــة االدغـــال احلـــديــــثــــة 
ـنــاسـبــة وكـيــفـيـة ومــواعـيــدهـا ا
ـكـافـحـة وتـعـيـيـر إجـراء عـمـلـيــة ا
رشات وسبل زيـادة االنتاج كما ا
ونوعـا حملصـول احلنـطة كونه من
احملــــاصـــيل االســــتـــراتـــيــــجـــيـــة
واالضــرار االقــتـــصــاديــة لالدغــال

الرفيعة والعريضة االوراق. 
كـــمــــا  الـــتــــطــــرق الى ضـــرورة
مراعـاة صيانـة السـاحبة الـزراعية
وسـرعـتهـا وكـفـاءة أداءها لـضـمان
الــكــمــيــة الــصــحــيـحــة مـن مــبــيـد
االدغال وتعـيير السـاحبة قبل رش
ــبـيــد بـواســطـة مــقـيــاس تـوزيع ا
ــــبـــيــــد بــــصــــورة صـــحــــيــــحـــة ا

ومتساوية.
وأكــــدت مـــديـــريــــة زراعـــة كـــربالء
ــــــنـــــاطق الـــــتـــــوسـع بـــــزراعـــــة ا
الـصـحـراويـة حملــصـولي احلـنـطـة

والـشـعيـر ضمن خـطـتهـا الـشتـوية
احلالـية والذي يـأتي نتيـجة الدعم
ـسـتــلـزمـات احلـكــومي بـتــوفـيــر ا
ـزارع في الـزراعيـة لـلفالحـ وا

احملافظة . 
ـــديــريــة أوضـــحت كــيـــفــيــة وإن ا
التوسع بزراعة محصولي احلنطة
ـنـاطق والـشـعـيـر بـعـد اسـتـغالل ا
الــصــحــراويــة وأراض في قــضــاء
عــ الــتــمــر كــونــهــا من االراضي
ـيــاه اجلـوفـيـة اخلـصـبــة وتـوفـر ا

ديـرية عن تـسويـق أكثر وأعلـنت ا
من 2000 طن من مـحـصـول الـذرة
الـصــفـراء في احملـافــظـة لــلـمـوسم
الـــــزراعـي احلـــــالي 2019-2020.
ـسـوقة من حـيث بـلغت الـكـمـيات ا
مـحــصـول الــذرة الـصــفـراء 2266
طـنـا حـتى اآلن إلى مـنـفـذ تـسـويق
شــركــة مــا بــ الـنــهــرين الــعــامـة
لـلـبذور في مـحـافظـة كربـالء فيـما
تـبـلغ إجـمـالي اخلـطـة التـسـويـقـية
ستهدفة في عموم احملافظة أكثر ا

من (3000) طن لـلــمـوسم احلـالي
وال زالت عملية الـتسويق مستمرة
حـــــــتـى اآلن وان آخـــــــر مـــــــوعـــــــد
لـلــتـسـويق لــغـايــة األول من شـهـر

قبل.   نيسان ا
يــــذكـــر إن وزارة الـــزراعــــة تـــقـــوم
باسـتالم محـصول الـذرة الصـفراء
ـزارعـ بـأسـعـار من الــفالحـ وا
ـدعومـة من اجل تشـجـيعـهم على ا
الـتــوسع بـإنـتــاج احملـصــول لـسـد

حاجة السوق احمللية منه. 

u—…: طلبة كلية بغداد في صورة تذكارية مع عميدهم
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ــيــة بـــحــسب بـــيــان تـــلــقــته األ
(الــــزمــــان) امس (رؤيــــة الـــوزارة
لتـطويـر القـطاع الـزراعي القـائمة
عـلى حتـسـ مـسـتـويـات اإلنـتاج
ـا يـســهم في حتــــقـيق الـقــيـمـة
ـضــافـة لـلـمــحـاصـيـل الـزراعـيـة ا
وزيادة قدرتها على التـــــــنافس).
ـكن الفـتـاً إلى (اإلمـكـانـات الـتي 
نـظمات الدولية ذات ان توفرها ا
الـــــعالقـــــة واجملــــتـــــمع الـــــدولي
والــسـبل األمــثل الســتــثـمــار هـذه
ـا يـنـعــكس ايـجـابـاً اإلمـكـانــات 
عــلى االقـتـصـاد الـوطـني وتـوفـيـر

زيد من فرص العمل).  ا
مـبيـناً (مـسـاعي الوزارة لـتحـقيق
األمن الـغــذائي ودعم الـصـنـاعـات
الــغــذائــيــة الــوطـــنــيــة وحتــقــيق
ـكــانـيـة من الـتــنـمــيـة احملـلــيـة وا
خالل تقليل كُلف اإلنتاج واعتماد
األســالــيـب الــعــلــمــيــة احلــديــثـة
ــزايـا واخلـصـائص واســتـثـمـار ا
الـزراعـيـة لـكل مـحـافـظـة وحتـقيق
االكتفاء احمللي وتسويق وترويج
مـنـتـجـاتـهـا وتـصـديـرهـا وصـوالً
إلى تـوازن في الـتـبـادل الـتـجـاري
مع جـــمـــيـع الـــبـــلـــدان الســـيـــمــا
مــحــاصــيل الــتــمــور والــطــمــاطـة
واحلـــــلـــــيـب وغـــــيـــــــــــــرهـــــا من
احملـــاصــــيل الــــتي يـــزخــــر بـــهـــا

العراق). 

داعياً (منظمة فاو) بذلك إلى دعم
وزارة الــــزراعـــة واجلــــهـــات ذات
الــــعالقـــة بـــالـــقــــطـــاعـــ الـــعـــام
واخلــاص في مـــســاعــيــهم نــحــو
ـزارع الــعـراقي تـطــويـر قــدرات ا
وتــــمــــكــــيــــنه من الــــتــــعــــامل مع
الـتــقـنــيـات احلــديـثـة) الفــتـاً إلى
(سبل الدعم اخملتـلفة التي مضت
احلــكـومـة في تـنـفـيـذهـا في إطـار
حتــقـيق األهــداف الـتـي تـبــنـتــهـا
ـسـتـدامة 2030 رؤيـة الـتـنـمـيـة ا
وفي مــقــدمـتــهــا مـحــاربــة الـفــقـر

واجلوع).
WO uJŠ œuNł

من جـــانــبـه أشــاد احلـــاج حــسن
(باجلهـود احلكوميـة الرامية إلى
حتــسـ واقـع الــقـطــاع الــزراعي
الـــذي يــعــد مـن أهم الــقـــطــاعــات
الــتــنــمــويـة) مــؤكــداً (اســتــعـداد
نظـمة للـتعاون اجلاد مع وزارة ا
التـخطـيط ووضع خطط مـتكـاملة
لـــتـــطــــويـــر الـــزراعـــة وحتـــســـ
مــسـتــويــات اإلنــتـاج وتــشــجـيع
زارع على استثمار أراضيهم ا

بصورة مثلى). 
هـــذا و االتــفـــاق خالل الــلـــقــاء
الذي حـضره وكـيل الوزارة مـاهر
حـمـاد عــلى تـشــكـيل فــريق عـمل
ـتـابـعة تـنـفيـذ الـبرامج مـشـترك; 

التي  االتفاق عليها.

االول) ولــفت الى انـه (بــعــد الــتــحــري
ـعــلــومــات وخالل اقل من 24 وجــمـع ا
ــة تـمت ســاعـة من ارتــكـابــهـمــا اجلـر
مـواجــهـتــهـمـا بــاالدلـة من قــبل ضـبـاط
حتقيق شعبة مكافحة اجرام الناصرية
و تـــدوين اقـــوالـــهـــمـــا بـــاالعـــتـــراف
ابــتــدائــيــا و قــضــائــيــا واجـري كــشف
الــــداللــــة لــــهــــمــــا وجــــاء مــــطــــابــــقــــا
واضــاف الــبــيــان ان العــتــرافــاتــهــمــا)
(قــاضي الــتــحــقــيق قــرر تــوقــيــفــهــمــا
ادة 444 من قـانون اسـتنـادا إلحـكـام ا
انـدلع حريق الـعقـوبات).  وفي كـربالء 
داخل مــخـازن لــلـمــفــروشـات اخلــاصـة

واكب احلسينية في احملافظة. با
وقال مـصدرفي تـصريح امس إن (عدداً
مـن اجملــهـــولــ أقـــدمــوا عـــلى إحــراق
واكب مخـازن للـمفروشـات اخلاصـة با
وتــابع ان احلــســيــنـــيــة وسط كــربالء)
ـدني توجـهت إلى مـكان (فـرق الدفـاع ا

احلريق للعمل على إخماده).
 كمـا افاد مصـدر ثان بوفـاة مدير مرور
مـحافـظة الـديـوانيـة زيد الـعصـامي اثر
دون ذكـــر مـــزيـــد من نـــوبـــة قــــلـــبـــيـــة 

التفاصيل او تأكيد الوفاة. 
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ـة وآلم مـنهـا محـنـة االدعاء الـعام وهي مـحـنة شـديدة في مـحنـة القـضـاء مؤ
الـعراق واشد مـنهـا في اقليم كـوردستـان الن الغايـة االساسـية للـقضاء هي
ضـمان احلماية القـانونية للناس كـافة والقاضي يؤدي مهـــــــــمة عظيمة في
مـهــنـة جــلــيـلــة هي الــفـصل بــ الــنـاس وهم فـي نـزاع وشــقــــــــاق وخالف
واخـتالف وعـليه واجب اصـدار حـكم او قـرار او اجراء بـالـتـأكيـد سـيُرضي
كن ـتـخـاصـم ويـكـون ضـد من مـصلـحـة اآلخـروالـذي ال  ويُـنـصف احد ا
مـعرفة مـعدن النـاس احلقيقـي اال عندمـا يكونوا فـي حالة الغـضب واخلصام

والعداء.
وعـلى عظم مـهمة الـقاضي ومـحنـته البـاهظة فـان عضـو االدعاء الـعام مـحنته
ـثل اجملتـمع وحامي الـنـظام والـقانـون واحملامي الـعام ومـهمـته أكبـر فهـو 
راقب ال واحلق الـعام وهو ا ـقاتل في سبـيل حماية وصـيانة ا عن احلق وا
االم على حسن تطبيق القوان ومشروعية االجراءات والقرارات واالحكام
الـتي تـصـدرهـا احملـاكم في مـخـتـلف درجـاتـهـا وهـو عـ الـنـاس صـغـيـرهم
ـعـتـدين واللـذين يـطـبقـون ويـنـفذون وكـبيـرهم غـنـيهـم وفقـيـرهم في مـواجهـة ا
الـقوان واالنظمة والتعـليمات ومراقبة مدى مالئـمتها لظروف واحوال الناس
مـراعيا مباد العـدالة واالنصاف والوجدان واخللـق والدين في مهام مراقبة
هام مـدى تطابق القوان مع النظام الـعام واآلداب العامة وهو مع كل هذه ا
الـعـظـيـمـة واالدوار الــكـبـيـرة يـقــاتل في كل اجلـبـهـات ويــتـصـوره او يـحـسـبه
الـبعـض خصـمـا لـلجـمـيع النه مع احلق والـعـدل والقـانـون ايـنمـا كـان ويدور
ويـصول ويجـول معه في اي موقع او مـركز كان فـهو يرعى ويـحمي مصالح
اجلـميـع مشـتـكـ او متـهـمـ او مدعـ او مـدعى عـليـهم وهـو يـدقق ويـطعن
ـيــز الــقـرارات واالحــكـام الــتي  تــصــدرهـا احملــاكم وقــرارات احلـكــومـة و
ـقـابل او ـوقف او اخلــنـدق ا والـوزارات ويـكــون في كـثـيـر مـن االحـيـان في ا
ــؤســسـات ـواجـه لـلــقــضــاة واحملـامــ واحلــكــومـة واالدارة واالحــزاب وا ا
ـســؤولـ واالشــخـاص عـلـى مـخـتــلف اسـمــائـهم ومــراكـزهم والـشـركــات وا

ومناصبهم وباعلى درجاتها.
لـهذا فـمحـنة االدعـاء العـام افدح واشـد واقـسى واعظم من كل مـهنـة ومهـمة
النه خالل مـسيرة عمله ال بد ان يكون قد خالف او خاصم او طلب او أيّد او

ــا يــخــالف اهــواء ودعــاوى ومـطــالـب الـنــاس من طــعن 
ـستويـات وهو ال يتـحرك او يعمل اصـغر الى اعظم ا
اال بـضمـيره احلي في زمن ومـجتـمع غابت فـيه دولة
ساواة وارتفعت راية ؤسسات وضعفت العدالة وا ا

سدسات. الظلم واجلهل وقوة ا

{ عضو االدعاء العام في اقليم كوردستان العراق
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ثيرة ـريضة ان يـكون الناقل لـألخبار السـلبيـة ا يـختارُ بعض ذوي الـنفوس ا
وهـو يحسب انها سـتأخذ منك مأخـذها في السخط والغـضب والكراهة على

صاحب الكلمات النابية التي ينقلها اليك عنه .
ـنـقـول عنه من انه يـتـقرب بـذلك الـيك ويـحاول ان يـفـسـد العالقـة بـيـنك وب ا

جهة اخرى .
إنْ يعلموا اخلير يخفوه وإنْ علموا 

شراً أذاعُوا وإن لمْ يعلموا كذبوا
-2-

قالوا في السعادة :
" كفى انّ الصدق محمود إالّ منهم 

وانّ أصدقهم أخبثهم "
ربيع االبرار /ج/ 2ص383

-3-
قال الشاعر :

يسعى عليك كما يسعى اليك فال 
ِ كيّادِ  تَاْمَنْ غوائلَ ذَي وجه

والساعي رجل خبيث ال يستحق االّ ان يقابل باإلعراض والتجهم .
-4-

ان هـناك –لالسف  –من يـأنس بـأحديث الـنـمامـ ومـا ينـقـلونه وهـذا مـسلك
وازين الشرعية واالخالقية واالنسانية .. بعيد عن ا

ذلك ان النمّام فاسق فكيف يوثق بأقواله ?
وهو مثير للفتنة بينك وب احبابك فكيف يحظى منك بالتقدير ?

-5-
ثيرة فهو ان التجارب احلياتية دلّت على أنَّ بضاعة النّمام هي نقل االخبار ا
اذن ال يتورع عن ان ينقل عنك الى غيرك ما يثيره عليك كما نقل اليك وهذا

يوجب احلذر واالحتراس منه بدل التصديق والقبول .
-6-

ّـام نـزق عـبـر مـسـاعـيه كم من صـلـة وثـيـقـة بـ طـرفـ حـمــيـمـ أفـسـدهـا 
احملمومة فتحوّلت الى قطيعة وضغينة .

وانّ من يتسبب في زرع الضغائن ب األحباب جدير بالطرد واالبعاد .
-7-

ـنصـفون علـى إهمـال ما يسـمعـونه من النـمامـيّن حيث ال لـقد دأب الـعقالء وا
ا ينقله الفاسق من اخبار لقوله تعالى : يسوغ التسليم 

( يـا ايـهـا الـذين آمـنـوا إنّْ جـاءكم فـاسق بــنـبـأ فـتـبـيـنـوا ) فال بـد من الـتـثـبت
والتحقق حتى ال يعوّل على اخبار الفاسق على االطالق .

وجاء في الكتاب العزيز قوله تعالى 
" وال تطع كلَّ حالّف مه همّاز مشّاء بنميم 

ؤمن (ع) قوله : روى عن امير ا وا
عايب . بتغون للبراء ا فرقـون ب االحبة ا ــشاؤون بالنميمة  ا شراركم ا

سفينة النجاة /ج/2ص 613
فيد هنا ان نذكر القصة التالية : ومن ا

جـاء احـدهم الى زعيم كـبـيـر ونقل له انـه كان في مـجـلسٍ يـضم مجـمـوعة من
سه في الصميم فما كان من هذا الزعيم العلماء  وسمع من أحدهم كالماً 

العظيم االّ ان قال له :
" ومن قال لك انني فوق النقد ? !!

وبـهذا صـدّه عن االستـرسال في احلـديث وأظـهر له امـتعـاضه من مسـلكه ثم
لم يكتف بذلك حتى قرر حرمانه من الوصول اليه .

-8-
قال الشاعر :

مَنْ يُخبرك بشتم عنْ أخٍ 
فهو الشاتِمُ ال من شَتَمَكْ 

ذاك شيء لم يواجهكَ بِهِ 
ا اللومُ على من أعلَمَكْ  ا

كيف لم ينصرك إنْ كان أخاً 
ذا حِفاظٍ عندَ مَنْ قد ظَلَمَكْ ? 

-9-
وكتب احدهم يقول :

{ الساعي ان يكن في سعايتِه صادقاً فهو في صدقِهِ لئيم 
إذ  لم يرعَ احلرمة 

ولم يستر العورة } 
وح عاتب ( مصعب بن الزير ) األحنف بن قيس على شيء بلغه عنه اعتذر

االحنف
 فقال له مصعب :

" أخبرني بذلك الثقة  فقال :
كال ايها االمير  أنْ الثقة ال ينم "

ّاما  وهو كما قال ان الثقة ال يكون 
وصدق من قال :

النميمة قبيحة وانْ كانت صحيحة 
-10-                                   

ومن نافلة القول :
ـسـاعي احلـمـيدة لـتـوثـيق أواصر الـتـذكيـر بـاهـمـية ا
احملـبة ب الـناس وذلك ما يدأب عـليه الطـيبون  أما
ـكـائـد وزرع الـف اخلـبـثـاء فـهم ال يُـحـسـنـون غـيـر ا

وهذا هو السقوط االخالقي .
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