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ــشـــرع الــعــراقي لم وحـــيث أن ا
يــذكـــر مــوانع اإلرث في  قــانــون
االحــوال الـشـخـصـيــة فـيـقـتـضي
الـرجــوع الى أحــكــام الـشــريــعـة
اإلسـالميـة بـهذا الـشـأن استـنادا
ادة ادة (األولى /2) وا ألحكام ا
ذكور".  ) من القانون ا (التسع
وتـــابع أن (أحـــكـــام الـــشـــريـــعــة
اإلسالمـية الـسمحـاء أشارت إلى
أربـــعـــة مـــوانع لإلرث هـي الــرق
والــــــقــــــتـل  واخــــــتـالف الــــــدين
واخــــتـالف الــــداريـن ونــــرى ان
مـانع الرق ال مـجال لـتطبـيقه في
الوقت احلاضر  كما ان القتل ال
ـكن تصـوره من جانب االب او
االم لـلــجـد او اجلـدة اذ يــشـتـرط
لتطـبيق الوصية ?الواجبة وفاة
االب او االم قبل اجلـد او اجلدة
اال في حالة تراخي نـتيجة القتل
بـان يتـوفى اجلـد  او اجلدة بـعد
وفــاة قـاتــلـهــمـا االبن او الــبـنت
ـكن تــصـور ذلك من قـبل ولـكن 
ــســتــحق  لــلــوصــيـة احلـفــيــد ا
الواجبة ففي حال قتله جلده فال
يـستحق الـتركـة استنـادا الحكام
) من ـادة (الـثــامـنـة ?والـسـتـ ا
قـانون االحـوال الشـخصـية التي
ـوصى نــصت عـلى ان ال يـكـون ا

له قاتال للموصى).
واسـتـطـرد قـاضي الـتـمـيـيـز (اما
عن اخــتالف الـديـن فـقــد أشـارت
ـــــــادة (احلـــــــاديــــــة أحـــــــكــــــام ا
)  من قـانـون األحوال والـسـبـعـ
الـشـخـصـيـة الى جـواز الـوصـيـة
نـقول مع اخـتالف الدين دون بـا
الــــعـــــقــــار كــــمـــــا  ان اخــــتالف
ـيراث وفـقا ـنع ا اجلـنـسيـة لم 
ـادة /22أ من الـقـانـون ألحـكـام ا
ـــــدنـي الــــــتي نــــــصت ?عــــــلى ا
(اختالف اجلنسية غير مانع من
ــــنــــقــــولــــة االرث في االمـــــوال ا
والـــعـــقــارات غـــيــر ان الـــعــراقي
اليـــرثه من االجـــانب اال مـن كــان
قـــانــون دولـــته يــورث الـــعــراقي

منه). 
من جانبه حتدث الـقاضي محمد

احدهم بعد اآلخـر كحالة الغرقى
واحلـــرقى والـــهــدمى والـــقـــتــلى
وينـتقل ارث كل مـنهم الى ورثته

األحياء).
وأضـاف قــاضي الــتــمـيــيــز (أمـا
الـثاني فـهو رأي اجلـعفـرية وهو
على رأي االغلبـية بشأن احلرقى
والـــقــتــلى امــا بـــشــأن الــغــرقى
والـــــهـــــدمى فـــــيــــرون انـه يــــرث
ال بعـضـهم بـعـضـا في صـلب ا
اي في ?أصـل مــــالـه ولـــــيس في
طـــارئـه الـــذي حـــصل عـــلـــيه من
هدوم عليه صاحبه الغريق أو ا
ما يـقـتـضي األخذ بـأحـد الـرأي
ــذكـوريـن وحـسب الــفــقه الـذي ا
تـوفون). وفي ما يخص يتـبعه ا
اجلـــنــــ يـــكـــمـل الـــشـــعالن أن
(القـضاء العـراقي يرى ان أحكام
اإلرث على اجلـن تطبق نـفسها
في الـوصـيــة الـواجـبـة له حـيث
كفل القانون الـعراقي للجن في
بــــــطـن أمـه حــــــقـه  وجــــــاء ذلك
ــادة 3 من اســـتــنـــادا ألحــكـــام ا
قـانون رعـايـة القـاصرين رقم 78
عدل التي أشارت لسنة 1980 ا
إلـى اعـــتـــبــــار اجلـــنـــ بــــحـــكم
ــــادة 1195 من الــــقـــــاصـــــر وا
ـدني رقم (40) لـسـنـة الـقـانـون ا
 1951الـتي اشـارت الـى تـأخـيـر
حق االنـــتـــقـــال في حـــال وجــود
حمل بـ اصحاب  حق االنـتقال
ـتــعـارف الى حـ والدتـه وان ا
في حــــالـــة وفــــاة الــــزوج وتـــرك
زوجه حامل فأنه  يـوقف للجن
في الـقـسام الـشـرعي حصـة ذكر
ويــرى اجلــعــفــريــة ان تــوقف له
حــصـة ذكــرين احـتــيــاطـا وبــعـد
ولود الوالدة واسـتبيـان جنس ا
ــسـألـة وعــدده يـنـظــر إن كـانت ا
االرثــيــة حتــتـاج الـى تـعــديل من

عدمه).
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وعن حـــالـــة تـــزاحم الـــوصـــايـــا
الـواجــبـة مع االخــتــيـاريــة تـابع
القـاضي عضـو محـكمـة التـميـيز
االحتـادية انـها حتـسم بالـرجوع
ـــادة الحــــكـــام الــــفـــقـــرة 2 من ا
الـرابـعــة والـســبـعــ من قـانـون
األحوال ?الشخصية التي نصت
عــلى (تـقــدم الـوصــيــة الـواجــبـة
ـــوجب الـــفـــقـــرة أوال مـن هــذه
ـادة عـلى  غـيرهـا من الـوصـايا ا
األخـرى في االســتـيــفـاء من ثـلث
ـشـرع الـعراقي الـتـركـة) وراعى ا
احــتـــمــالــيـــة  تــزاحم الـــوصــيــة
الـــواجـــبـــة مـع وصـــايـــا اخـــرى
ــــورث فـــــتــــكــــون صـــــادرة من ا
االولـويـة للـوصـية الـواجـبة ?في

االستيفاء من ثلث التركة). 
وعن مــوانع تــطــبــيـق الــوصــيـة
الــــواجـــبـــة لـألحـــفـــاد يــــخـــلص
الـقاضي عـصام الـشعالن إلى ان
"الـوصـية  الـواجـبـة لـها طـبـيـعة
اإلرث مـن بـعض الـنــواحي بـذلك
فأن موانع الوصـية الواجبة هي
ذاتـــــهـــــا بـــــعض  مـــــوانع اإلرث
ومـــوانع اخـــرى خـــاصـــة بـــهـــا
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حتدث قـاضيـان متخـصصان في
قوانـ االحـوال الـشـخـصـية عن
أحكام الوصية الواجبة في تركة
اجلــد ألحـفــاده وأوضــحـوا دور
مـحكمـة التمـييز االحتـادية الهام
ـوضـوع من خالل سـد في هــذا ا
الـعجـز الـتـشريـعي في الـقـوان
الـــنـــافـــذة وإصـــدارهـــا مـــبـــاد
قــــضـــائــــيــــة أدت إلى إنــــصـــاف
األحــــفــــاد في تــــركــــة أجــــدادهم

بالوصية الواجبة.
وأفـاد القـضاة في تـصريح امس
بأن (الشـريعة اإلسالمـية لم تشر
ا نصا الى آلـية تقسـيم التركة 
ـتـوفى والـدهم يـخص األحـفـاد ا
او والـدتــهم قـبل جــدهم صـاحب
ـــشــرع الـــتــركـــة حــيـث تــوجه ا
ـــــادة الـــــعـــــراقـي الى اصـــــدار ا
الـرابـعـة والـسـبـعـ في تـعـديـله
الـــــثـــــالـث لـــــقـــــانـــــون األحــــوال
الـــشــخـــصــيــة رقم  188لــســـنــة
 1959والـتي نـصت في فـقـرتـهـا
االولى (اذا مـات الـولـد ذكـرا كان
ام انـــثى قــبل وفـــاة ابــيه او امه
فــأنه يــعـتــبــر بـحــكم احلي عــنـد
وفــــاة اي مــــنــــهـــمــــا ويــــنـــتــــقل
اســتـحـقـاقه من االرث الى اوالده
ذكــورا أكـــانــوا ام انــاثـــا حــسب

االحكام الشرعية).
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ـــادة أنـــصف وبـــصــــدور هـــذه ا
الـقـانـون العـراقي األحـفـاد الذين
يـتـوفى والـدهم او والـدتـهم قـبل
جدهم ومنحهم حصة والدهم او
والدتهم من تـركة اجلد او اجلدة
ـا ال يتجـاوز الثـلث مجتـمع

عـلى خـالف بـعض الـتــشـريـعـات
الـعربـية الـتي منحـت أبناء االبن
ـوجب فـقط حـصــة من الـتـركـة 

الوصية الواجبة).
وبالـرغم من اجلـهـود الـقضـائـية
ـبـذولـة في تـفـسـيـر الـنـصوص ا
ــبـــاد الــقــضـــائــيــة وإصــدار ا
ـذكور اال ان ـكـملـة لـلـتـشـريع ا ا
ادة اخملـتصـة بتوزيع الـوصية ا
الـــواجــبـــة والــيـــة تـــطــبـــيــقـــهــا
ـالحــظــات ?تـــشــوبــهـــا بــعض ا
ـفـصــلـيـة الـتي يـجب والــنـقـاط ا
ـــشـــرع االلـــتـــفـــات لـــهـــا عـــلى ا
باد العدالة وتعديلـها تطبيقـا 

وإنصافا حلقوق األحفاد. 
وفي تعليقه يعرّف عضو محكمة
الــتــمــيــيــز االحتــاديــة الــقــاضي
عـــصـــام الـــشـــعالن ?الـــوصـــيـــة
الــواجـــبــة بــأنــهـــا (انــتــقــال مــا
يستحـقه الولد ذكرا كان أم انثى
فيما لو كان حيا في تركة أي من
والــديه في حـالــة وفــاته قـبل أي
منـهمـا بحكم الـقانون الى أوالده
عــــلـى أن ال تــــزيـــــد عـــــلى ثـــــلث

التركة).
ـــشــرع الـــعــراقي وأضــاف أن (ا
وجب تناول الوصـية الواجبة 
( ادة (الرابعة والسبع احكام ا
من قـانــون االحـوال الـشـخـصـيـة
ـضـافـة رقم 188 لـسـنـة 1959 ا

ــذكـور الـى نـصــوص الــقـانــون ا
ـوجب قـانـون الـتـعديـل الثـالث

رقم 72 لسنة 1979).
وأكـد الـشـعالن أن (سـبب تـشريع
ادة اخلاصة بالوصية الواجبة ا
لألحــفــاد هــو إنــصــاف االحــفــاد
?الـذين حـرمـوا من تـركـة جـدهم
ـشـرع الـعـراقي اشـتق احـكـام وا
الــوصـــيــة الـــواجــبـــة من الـــفــقه
?الظـاهـري شـأنه شـأن الـقـوان
العربية االخرى" الفتا ان "قانون
الــتــعــديل الــثــالث الــذي اضــيف
ـوجـبه الـنص احلـالي لـلـمادة ?
الـرابــعـة والــسـبــعـ من قــانـون
االحـوال الـشخـصيـة لم يـشر الى
ـــوجــبــة الــتي شــرع االســبــاب ا
ـذكـور إال انه ألجـلـهـا الـقـانون ا
ــــكن الــــقــــول ان الــــغـــايــــة من
الـتشريـعات هـو إنصـاف األحفاد
الـذين حـرموا من تـركـة جدهم او
جـدتــهم بـســبب وفـاة والـدهم او
والـدتـهم قـبل أي من جـديهـمـا ما
حـال دون وصـول اسـتـحـقـاق اي
من والــديــهم من الــتــركــة إلـيــهم
سـيمـا وانـهم كـانوا سـيـتمـتـعون
بـتـركـة اجـدادهم لـو كـان والـدهم
او والــدتـهم الــفـرع الــوارث عـلى
قـيد احلـيـاة حيث جـاء التـشريع
ـــذكــور انــســجـــامــا مع قــاعــدة ا

نع). العطاء خير من ا
أمــا في حــالــة وفــاة األب واجلــد
ــشــرع لـكن مــعــا فـقــد أغــفـلــهـا ا
مـحــكـمـة الــتـمــيـيـز لم تــهـمــلـهـا.
ـــشــرع يـــوضح الـــشـــعـالن أن (ا
الـــعـــراقي لم يـــتـــطـــرق الى عــدة
حـاالت ضـمـنـهـا حـالـة وفـاة األب
واجلد معا إال أن محكمة التمييز
االحتادية والقضاء العراقي اخذ
دوره في إصداره مباد قضائية
وقــرارات أكـمـلـت آلـيـات تــطـبـيق
ـــذكــور وفـــقــا مــواد الـــقـــانــون ا
لــلـشــريـعــة اإلسالمـيــة اسـتــنـادا
ادة (األولى) فقرة 2 من ألحكام ا
قـانون األحـوال الـشخـصيـة التي
تــــنص عـــلـى انه (اذا لم يــــوجـــد
ــكن تـطــبــيـقه نص  تــشـريــعي 
قتضى مباد الشريعة فيحكم 
اإلسـالمـــــيـــــة األكـــــثــــــر مالءمـــــة
لـنصـوص هذا  الـقانـون) وكذلك
ــادة (الـتــسـعــون) من الــقـانـون ا
ـــذكــور الـــتي نـــصت عـــلى (مع ا
مـراعـاة مــا تـقـدم  يـجـري تـوزيع
االســتــحـــقــاق واالنــصـــبــة عــلى
الـوارثـ بـالـقـرابة وفـق االحـكام
الشـرعية الـتي كانت  مرعـية قبل
تــــــشـــــــريع قـــــــانــــــون األحــــــوال
الــشــخــصـيــة رقم (188) لــســنــة
1959 كــمـا تـتــبع فـيــمـا بـقي من

واريث). احكام ا
وبـالـرجـوع إلى الـشـريـعـة بـشـأن
ـتـوف بـحـادث واحد كـالـغرقى ا
واحلــرقى والـــهــدمى والـــقــتــلى
يــقــول الــشــعـالن إن (لــلــفــقــهــاء
ــســلــمـ رأيــان بــهــذا الــشـأن; ا
أولـهـمـا وهـو رأي األغـلـبـيـة يرى
تـوف نتيجة انه ال توارث ب ا
حـــادث واحـــد ولـم يـــثـــبت وفـــاة

رجـب من مــــحـــــكــــمــــة االحــــوال
الشخـصية في الكـرخ لـ (القضاء
عن الوصـية الواجـبة معـتبرا ان
ـشـرع الـعـراقي اقـر بـالـوصـية "ا
الــــواجـــبــــة اســــتــــنـــادا ألصــــله
ـبـاركـة الـشــرعي كـمـا في االيــة ا
من سـورة البـقرة (يـا أَيُّهَـا الَّذِينَ
آمَـنُـوا شَـهَـادَةُ بَـيْـنِـكُمْ إِذَا حَـضَـرَ
ـةِ َ الْــوَصِــيـَّ أَحَــدَكُـمُ الْــمَــوْتُ حِـــ
اثْـنَـانِ ذَوَا عَــدْلٍ مـنـكُمْ أَوْ آخَـرَانِ
مِـنْ غَيْـرِكُمْ) فـهـنـا جـاءت االشارة
الى  الــوصـيــة واخـذ بـهــا الـفـقه
الـــظــاهـــري). وأضــاف (كـــمــا ان
توفى والده من حرمان احلفيد ا
تـركة اجلـد ال يـتوافق مع مـباد
الــعـــدل واإلحــســان الـــتي أكــدت
عليها جميع الشرائع السماوية
وال حتـقـق مـباد الـعـدالـة داخل
افراد األسرة باعـتبارهم أيتاما)
الفتا الى انه (فـي بعض األحيان
تــرد إلـى احملــكــمـــة عــدة حــاالت
يـكـون فيـها األحـفاد قـد ساهـموا
مـسـاهـمـة جـذريـة في بـنـاء تـركة
ـــكن تـــصــور جــدهم فـــهـــنــا ال 
مــنـعــهم من هــذه الـتــركـة). واكـد
الـــــقـــــاضـي مـــــحـــــمـــــد رجب ان
(احملـــكــمـــة تــتـــوجه الى اخــراج
ـتوفى ومـا بـذمته قيـمـة تـكفـ ا
من ديــون لــتــتم بـعــدهــا تـنــفــيـذ
الـوصـية الـواجـبة بـحق األحـفاد
ــهـا عـلى بـاقي الـوصـايـا وتـقـد
قـدار ما كـان يـستـحقه وتـكـون 
أصـل كل مـنــهم مــيــراثـا لــو كـان
على قـيد احليـاة وقت وفاة اجلد
وفي حـدود الثـلث وان تـزاحمت
الـوصـايـا مع الـوصـيـة الـواجـبة
فـباالمـكـان اجلـمع بـ الـوصـايا
ولـكن بـتـقد الـواجـبـة اوال على
الـوصــايــا االخــتـيــاريــة االخـرى
وعــلى ان ال تــتـجــاوز الــثـلث من
التركـة وفي حال جتاوزهـا فهنا
جتب مـوافـقـة باقـي الـورثة عـلى
تـنــفـيـذ هـذه الـوصـيـة) الفـتـا ان
(الـــقـــانـــون الـــعـــراقي كـــفل حق
ـفـقـود واجلنـ ولـو لم احـكـام ا
يولد فهم بحكم االحياء وحتسب

لـــهم حـــصـــة ذكـــر فـي الـــقـــســام
الشرعي).
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ولـهـذه الـوصــيـة مـوانع عـدة في
تطـبـيقـهـا اشار الـيـها رجب (في
حـال كان احلـفيد وارثـا من اجلد
من جـهــة اخـرى او يــكـون أصل
ــــتـــوفى احلــــفـــيــــد وهـــو االب ا
مــحـــجــوبــا وقـــد يــكــون أوصى
ــقـدار حـقه من اجلــد لـلـحــفـيـد 
الـوصـيـة فـال حـاجـة في تـطـبـيق
الوصـية الواجبـة وفي حال قتل
احلـفيد لـلجـد). واختـتم القاضي
محمد رجـب حديثه باشارته الى
ـشــكالت الــتي تـواجه عــدد من ا
تـطبيق احـكام الـوصية الـواجبة
وتــــطـــــبـــــيق مـــــبــــاد الـــــعــــدل
واالحـــســـان مــــؤكـــدا ان (اكـــثـــر
ــــشـــكالت الــــتي تـــواجـه عـــمل ا
احملــاكم بــهـــذا اخلــصــوص هــو
ـــتــوفي اخــفـــاء افــراد عـــائــلــة ا
ـسـتـحـقـيـ لـلـوصـية لالحـفـاد ا
االوجـبة وعدم تـزويدنـا ببـيانات
كـــامـــلــة مـن دوائــر اجلـــنـــســـيــة
اخملتصة لعدم توفرها او انتقال
الـــزوج عـــنــد زواجـه) الفـــتــا ان
ادة القانـون اخملتصة بتوزيع (ا
الوصية الواجبـة والية تطبيقها
ـالحـــظــات تـــشـــوبــهـــا بـــعض ا
فصلية التي تتعارض والنقاط ا
مع حتقـيق العدالـة مثل اختالف
الـدين بـ اجلـد واحلفـيـد وعدم
جتـــاوز ثــلث الـــتــركـــة ولــو كــان
احلــفـــيــد هــو الــوريث الــوحــيــد
لـلـجــد وفي حـال تـوفي احلـفـيـد
قــــبل جــــده وله ابن او بــــنت فال
يستحقون حصة والدهم اضافة
الى حرمان ام االحـفاد من حصة
زوجــهــا لـو كــان حــيــا من تــركـة
والده واسـتحقـاق االحفاد فقط)
مـــطــالـــبـــا اجلــهـــات اخملــتـــصــة
بتـزويـد احملاكم بـقـاعدة بـيـانات
ـتوفى كـاملـة عن افـراد عـائـلـة ا
وتـــعـــديـل الـــتـــشـــريع الـــســـابق
باد النصاف االحفاد وتطبيقا 
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كن أن ن ال يـأكلون مـنتجـات حيوانـية. و
تُـطـبخ مـقلـيـة فـقد أكـلـتـها كـثـيـرا في هونغ
كـونغ". لـكنـها حـذرت من أكل كـميـات كبـيرة
"فـيجب أكل كمـيات محـدودة في اليوم حتى
ال يـزيد مـستـوى األمالح في اجلسم وكذلك
الحـتـواء الـطـحـالب عـلى كـمـيـات كـبـيرة من

عادن". ا
uO½u

حـــــبــــوب فـــــونـــــيــــو قـــــد حتل مـــــحل األرز
والــكــســكس وأن تــســتــخــدم فـي صــنــاعـة
اجلــعـة وهـي نـوع من احلــبـوب األفــريـقــيـة
كسرات. وتقول ة ذات مذاق يشـبه ا الـقد
شـعوب بـامبـارا في مالي إنـها "ال تـخذل من

يطهوها أبدا" لسهولة حتضيرها.
ويـرجع هـذا النـوع من احلبـوب إلى خمـسة
آالف عــــام وتــــشــــيــــر بـــعـض الــــدالئل إلى
ة. وهو نوع مقاوم زراعـتها في مصر القد
لــلــجــفــاف وتــوجــد مــنه حــبــوب بــيــضــاء
وسوداء. وتنمو هذه احلبوب خالل 60-70
يـــــومــــــا في ســــــاحل غــــــرب أفـــــريــــــقـــــيـــــا
اجلـاف.وحــبـوب فـونـيـو شـديـدة الـدقـة في

حـجم حـبـيـبـات الرمل. ويـجب نـزع الـقـشرة
الـتي ال تـؤكـل قبـل اسـتـهالك هـذه احلـبوب
في عــمـلــيـة يــدويـة تـمــامـا. لــكن الـســنـغـال
دشـنت طـاحـونـة آلـيـة لـتـتـمـكن من تـصـدير
حــبـوب فــونـيـو إلـى جـمـيـع أنـحـاء الــعـالم.
كن ويُـنتظـر اكتمـال بنائـها العـام القادم.و
ان حتـل حـــــبـــــوب فــــــونـــــيــــــو مـــــحل األرز
والــكــســكس وأن تــســتــخــدم فـي صــنــاعـة
اجلــعــة إذ إنــهــا غـنــيــة بــاحلــديـد والــزنك
ـغـنـيـسـيـوم.وتـقـول بـريـا تـيـو إنـهـا تود وا
جتـربة هذه احلـبوب الرائـعة. "وأعتـقد أنها
سـتحظى بشعبية ألنها خالية من الغلوت

ومـقـاومـة لـلـجـفـاف ويـجـعـلـهـا هـذا خـيارا
ناخي." مستقبليا جيدا في ظل التغير ا
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صـبـار نـوبـالـيس قد يـسـاعـد مـرضى الـنوع
الـثـاني من الـسـكـري وتـعتـبـر أجـزاء صـبار
نـــوبــالـــيس من أوراق وثــمـــار وفــروع من
كسيكي. طبخ ا كونات شيوعا في ا أكثر ا
ــكن أكـلــهـا نــيـئــة أو مـطـبــوخـة أو في و

صورة عصير أو مربى.

ويـــســهل زراعــة هــذه األنـــواع في أمــريــكــا
الـــوســــطى واجلـــنـــوبـــيــــة وأســـتـــرالـــيـــا
وأوروبــا.وتــشـيــر دراسـات إلى أن األلــيـاف
الـتي يذخر بها الصـبار تساعد اجلسم على
ـزيد مـن الدهـون لـكن لم تثـبت بـعد حـرق ا
كـفاءته فـي التـخسيـس. كمـا تشـير دراسات
أخــرى إلى قــدرته عـلـى خـفض مــسـتــويـات
الـسـكـر في الـدم لدى مـرضى الـنـوع الـثاني
مـن الـسـكـري وكـذلك الــتـعـافى من أعـراض
الـــسُــكــر.إال أن كل هــذه الـــفــوائــد يــجب أن
يــحـكــمـهــا بـعض احلــرص إذ قـد يـتــسـبب
اإلفــراط في تــنــاولــهــا في بــعض األعـراض
اجلـانبـية مـثل اإلسهـال والدوار والـشعور
بــاالمــتالء.وتـقــول بــريـا تــيـو: "ثــمــة بـعض
الـدراسـات عن فـوائـدهـا الـصـحـيـة لـكن أي
مـنـهـا لم يـثـبت بـعـد. والـثـابت أن لـهـا آثارا
جـانـبـيـة. ويـؤسـفـني أن هـذا األمـر يـنـطوي

على مخاوف صحية."
بامبارا
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وهـو أحـد أنـواع البـقـول التـي تشـبه الـفول
الـسـوداني إلى حد كـبيـر من حيث الـزيوت

والطعم احللو. 
وفــول بــامـبــارا حـاز عــلى اهــتــمـام خــبـراء
الـطعام ألنه ينمو في تربـة فقيرة فيزيد من
خـضوبتهـا لقدرته على تـثبيت الـنيتروج
في الــتـربـة.ويـنـمـو هــذا الـنـوع من الـبـقـول
األفـــريــقـــيــة في تـــايالنـــدا وفي أجــزاء من
كن طهـيه عن طريق السلق أو مـاليزيـا. و
الـــشــواء أو الـــتــحــمـــيــر أو حتـــويــله إلى

. طح
وفي شـرق أفريقيا تستخدم حبوب بامبارا
فـي صــنـع احلــســـاء. ويُـــعــرف بـ"الـــطـــعــام
الـــكــامل" ألنـه غــني بـــالــبـــروتــ ومـــصــدر
أسـاسي لألحـمـاض األمـيـنـيـة الـتي تـسـاعد
ـــو وجتــــديـــد األوعــــيــــة الـــدمــــويـــة فـي 
ـواد الـتي وامــتـصـاص الــزنك وغـيــره من ا
ناعة.وتـقول بريا تـيو إن هذا النوع تـدعم ا
من احلـبوب "مثالي لـلنباتـي ألنه يحتوي
عـــلى بــروتـــ كــامـل ومــحــصـــول صــديق
ا يواجهه مـستقـبل الطعام لـلبيـئة. ونظـرا 
من مــخـاطـر يـجب أن نـزيـد من إنـتـاج مـثل

هذا النوع من األطعمة."

بــــأومــــيــــغــــا  3 وعــــلـى مــــدار قـــرون زرع
الـفالحـون الـبـحـريـون في الـيـابـان طـحـالب
واكـامي الـتـي تـسـتخـدم كـطـعـام لـإلنـسان.
لـكــنه كـان يـسـتـخـدم أيـضـا كـقـربـان ألرواح

األسالف وطريقة لسداد الضرائب.
وفي الـعـصر احلـديث تُـزرع هذه الـطـحالب
في مـزارع بـحـريـة فـي فـرنـسـا ونـيـوزيـلـندا
ــكن حـصـادهــا عـلى مـدار . و واألرجــنـتـ
الـــعــام بـــدون اســتــخـــدام مــخـــصــبــات أو

مبيدات. ثم جتفف بعد ذلك في الشمس.
وتــمــنح الــطـحــالب اجملــفــفــة مـذاقــا لــذيـذا
ومـاحلا للطعام. كمـا أنها مصدر لألحماض
الـغنية بـأوميغا 3 الـذي يتوفـر في األسماك
الـــغــنـــيــة بـــالـــدهــون الـــتي تـــتــغـــذى عــلى
الـطحـالب.وحتتـوي طحالب واكـامي البـنية
عـلى كـمـيات كـبـيرة من ألـيـاف فيـوكـويدان
الــتي تــشـيــر الــدراسـات إلـى قـدرتــهــا عـلى
خـفض ضغط الدم واحتوائها على خواص
تمنع التجلط ومضادة لألورام السرطانية.
وتـقــول بـريـا تـيـو إن "طـحـالب الـبـحـر تـعـد
مـصـدرا مهـمـا لألمالح وأوميـغا  ?3خـاصة
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نـــعــتـــمــد في غـــذائــنـــا حــول الـــعــالـم عــلى
نـتـجات الـغذائـية مـجـموعـة محـدودة من ا
إذ نـستهلك ثالثة أصناف من احلبوب فقط
هـي األرز والـذرة والـقــمح الـتـي تـشـكل 60
ــئـــة من الــســـعـــرات احلــراريـــة الــتي فـي ا
ـا يــسـتـمــدهـا اإلنـســان من الـنـبــاتـات. ور
يـحصـل اإلنسـان على كـفايـته من السـعرات
احلـــراريـــة مـن هـــذه احلـــبـــوب لـــكن هـــذه
الـتشـكيلـة احملدودة قد ال تـفي بحاجـتنا من

عادن. الفيتامينات وا
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ـا يُـعـرف ويـسـرد تـقـريـر جـديد  50نـوعـا 
ـسـتـقـبل" وهي أصـنـاف صـحـية بـ"طـعـام ا
وصـديـقة لـلبـيئـة. فأي صـنف طعـام "خارق"

ستقبل? سيكون على قائمة طعامنا في ا
ـوريـنـغـا عـلى عـادة مــا يُـشـار إلى شـجـرة ا
ـعجزات" فهي تكـبر بسرعة أنـها "شجرة ا
وتــقـاوم اجلــفـاف ويـســتـخــدم الـكــثـيـر من
أجــزائـهــا كـعالج في مــوطـنـهــا األصـلي في

جنوب آسيا.
وريـنغـا سبع مرات ـكن حصـاد أوراق ا و
في الــعـام وحتــتـوي عــلى فـيــتـامــيـنـات "أ"
و"سـي" ومــــعــــادن مــــثـل الــــكـــــالــــســــيــــوم
رق. والبوتاسيوم. وعادة ما تضاف إلى ا
ويــشــيع في الــفــلـبــ وأنــدونـيــســيــا قـطع
حــاويـات الـبـذور الـطــويـلـة الـتـي تـطـرحـهـا
ــوريـنــغـا إلى قــطع أصـغــر وتـضـاف إلى ا
أنــواع احلــســاء وأطــعــمــة الــكــاري. وهــذه
الـبـذور غنـية بـحمض األولـيك الذي يـرتبط
بـزيادة مستويات الكـوليسترول "اجليد" في
ـــــــكـن طـــــــحن األوراق اجلـــــــسـم.كـــــــمــــــا 
واســـتـــخـــدامـــهــــا في صـــنع الـــعـــصـــائـــر
واحلـــــســـــاء وأنـــــواع مــــــخـــــتـــــلـــــفـــــة من
الـشـاي.وتـقـول بـريـا تيـو خـبـيـرة الـتـغـذية
ـتحدثة باسم رابطة التغذية البريطانية وا
ـفـضـلـة في ــوريـنـغـا "أحـد األعـشــاب ا إن ا
الـعائلة. نأكلهـا كجزء من أطعمة الكاري في
سـريالنـكـا. نـكحـت ما بـداخـلـهـا بأسـنـانـنا

وجود بها." ص السائل ا و
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تـعد الـطحـالب اجملففـة مذاقـا لذيـذا وماحلا
عجزات ألنها مقاومة للجفاف وقابلة للحصاد سبع مرات في العاملـلطعـام. كما أنـها مصـدر لألحماض الـغنية ورينغا تُعرف بـشجرة ا œUBŠ∫ شجرة ا
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اسطنبول

ـؤتــمـر ـؤتــمــر الـقــومي الــعـربـي  وا البــد من الــتــأكـيــد أوال  بــان انـعــقــاد ا
رحلة  يعد من أهم ضرورات التعبير عن االسالمي  في بـيروت  في هذه ا
ـواقف  كـون الـقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة  تـواجه مـرحـلـة مـصـيـريـة  البـد من ا
ـواقف القـومـيـة الـعربـيـة مـنـهـا  وثانـيـا إن الـوضع الـعـربي الراهن وضـوح ا
يـعــيش اسـوأ حــاالته من الــضـعف والــتـفــكك والـتــنـاحــر فالبـد مـن مـشـروع
أزق . لقـد باتت التـمظهرات نـهضوي مـوضوعي وعقالني لـلخروج من هـذا ا
واضـحة في الساحت العربية والدولية  فهناك مشروع امريكي اسرائيلي 
مطـروع فعليا  لتصفية القـضية الفلسطينية  وخـلق تمحورات عربية اقليمية
ـشـروع  ومن ثم خلق ـناهـضـة لهـذا ا  مع وضـد  بـغيـة إضـعاف الـقـوى ا
الـتنـاحـرات الـعـربيـة الـعـربـية  والـعـربـيـة االسالميـة  لـكي تـنـشـغل  كل هذه

افيـــــــها وماعليها  وتنجز صفقة القرن مهامها .  االطراف 
ـشـروع الـشرق ثـمة مـقـدمـات حـقـقـتهـا صـفـقـة الـقـرن  أو مـاسمي وقـتـهـا 
ـقـدمـات شــقت وبـشـكل عـمـودي احلـالـة الـشـعـبـيـة االوسط اجلـديـد  فـتـلك ا
الـعربـية وقواهـا السـياسـية  ووضـعت خطـوط عمل جـديدة وخـطيـرة للـغاية 
ذهبية  االنـتقال من النضـال الوطني والقـومي  الى الصراعات الـطائفيـة وا
ـية  واصـبح االرهـاب واحـدا من أهم مـخرجـات الـدوائـر االسـتـخبـاريـة الـعـا
وصـار احلديـث في اغـلبـيـة االوسـاط الـشـعبـيـة الـعـربـيـة والرسـمـيـة احلـاكـمة
ذهب بـدال من االنتـماء الـقومي هـو من أهم والدات االرهاب  في اكـثر من بـا
مـنـطــقـة عــربـيــة  وتـركـز ذلـك في أهم مـواقع الــصـراع الــقـومي ضــد الـعـدو
االسـتـراتـيـجي اسـرائــيل  وهـمـا سـوريـا والـعـراق ومـصــر ولـبـنـان ولـيـبـيـا 
بــاعـتـبــار هـذه االطـراف مـن احملـركـات الــرئـيـسـيــة الـداعـمــة لـكـفــاح الـشـعب

طالبة بضرورات دعم الكفاح التحرري .  الفلسطيني  وا
عادية للمشروع القومي العربي طروحة  لدى الدوائر ا همات ا اصـبح من ا
و تدوير اجتاهات نطقة بصراعات جانبية وطائفية ومذهبية   هـو اشغال ا
ذهـبية  ـواجهـة  من النـضال الـوطني والـقومي  الى عـنفـية الـصراعـات ا ا
وانـخـرط في هـذا الــصـراع اخلـطـيــر جـدا  شـخـصــيـات سـيـاســيـة وانـظـمـة
ــلـيــارات من الــدوالرات  لـكـي يـتم ســحب اكــبـر ووســائل اعالم و ضخ ا
ـوجوعة بـازماتهـا الذاتية مـساحة وعددا مـن اجلغرافيـة العربـية واجلمـاهير ا

من الفقر واجلوع واالمية . 
شـروع االمريكي االسـرائيلي  بـالرغم من خطورته  إن صـفقة القـرن وهو ا
إال إنه شــكل حـالــة من االصــطــفـاف والــنــهـوض الــقــومي الـعــربي واالسالم
واجهة الـثوري  وكان مؤتمر بيروت مؤخرا  مؤشرا واضحا على خطوات ا
االولى  وبـالتـالي مـثـلمـا تـمكـنت حـركة الـتـحرر من اسـقـاط مشـروع الـشرق
واقف لقـادرة فعال على االوسط اجلـديد  فهي بـنهوضـها هذا ومـشتركـات ا
نـطقة يـحاول اخلضوع شؤومـة  وان اي طرف في ا اسـقاط صفـقة القـرن ا
للـضغـوط االمريـكيـة لتـمرير صـفقـة العـار  كمـا اطلق عـليهـا الفـلسـطيـنيون 
ســـــتـويـ الـشـعـبي الـداخـلي والـقومي فـانه فـعـليـا يـخـسـر حـضـوره عـلى ا

العربي  . 
لـقد عـاشت مـنـطـقـتـنـا موجـة مـنـظـمـة من االرهـاب  بـغـية تـفـكـيك كـيـانـاتـها 
ركزية فلسط  الى صراعات داخلية مذهبية وحتـويل الصراع من وجهته ا
عـرقيـة اثنيـة  ولكن االنـتصـار العـظيم الـذي حقـقته دولـتي العـراق وسوريا 

شاريع التصفوية السياسية .  جعل منظمي االرهاب  يتجهون صوب ا
واجهـة  تقع على عـاتق القوى ـؤكد إن مسـؤولية الـعمل في الـرفض وا من ا
وقف الـفلـسطـيني ثـابته رجح إن وحـدة ا الـفلـسطـينـية كـسلـطة ومـقاومـة  وا
ـواجهـة موحـدة  وبالتـالي يـصبح اي طـرف مهمـا جتاذبت ة ا وقـوية  وعـز
شروع الـلع  سـيفشل حـتما  لـكون الفلـسطيـن رفضوا اي مـواقفه مع ا
حـديث ومشـاركة بـاسمـهم  وهم رافضـون جـملـة وتفـصيال مـاسمي بـصفـقة

القرن وماتفرزه من مؤتمرات دولية مالية . 
إن مـايـعـزز الـنـفـوس  هـو مافـرزتـه تلـك الـصفـقـة من نـهـوض قـومي عـربي 
ونـأمل إن هذا الـنهـوض عـلى مسـتـوى القـيادات الـعـربيـة يتـبـعه العـمل اجلاد
خلـلق حــركـة نــهـوض شــعـبي عــروبي اسالمي  ونــعـتــقـد إن بــوادر ذلك قـد
ي حـيث اعلـنت اجلـمـاهيـر في اكـثر من (50) تـكشـفت في يـوم الـقدس الـعـا
ـواجـهة  دولـة رفضـهـا لـصفـقـة الـقرن وتـأيـيـدهـا الكـامل حملـور الـتصـدي وا
ؤتمرين القومي العربي واالسالمي قد حضرهما ـثير لالعتزاز إن هذين ا وا

شـخصيات من كـافة الدول العـربي باختالف تنـوعاتها
ـا اعـطـاهمـا زخـما مـهـما  الـفكـريـة والـسيـاسـية  
ــبـيــو وزيـر اخلــارجـيـة ـا جــعل كـوشــنـيــر ومـعه 
رحلة االمـريكية يـشككان بـنجاح صـفقة القـرن في ا

الراهنة ..

من خالل دراســتـي وبــحــثي عن جتـــارب اال ونــهــضــة الـــدول الــتي كــانت
مـتخـلفـة وفقيـرة ووضعـها مـشابـه للـعراق وجـدت ان اغلـبهـا اعتـمدت عـامل
اسـاسيـ لـلـنـهضـة هـمـا "الـزراعة والـتـعـلـيم" فكـوريـا اجلـنـوبيـة وسـنـغـافورة
ومـاليزيـا وتركيـا ورواندا اعتـمدتهـما بـشكل اساسي واجتـهت بعدهـا لعوامل
اخـرى وهي الصـناعـة والتـجارة والـسيـاحة بـعد ان وضـعت االساس لـزراعة

حقيقية وتعليم عالِ . 
ـلك العراق  واسـتطاعت في ظرف مع الـعرض انهـا ال تملك موارد بـقدر ما
سـنـوات قلـيـلـة ان تـنـتـشل نـفـسهـا وتـصـبح دوالً مـتـقـدمـة. الـزراعة في ارض
الـسواد اصبحت في اسوأ حال بعد سلسلة النكبات التي مرت بها والنعرف
سلسل بحلقته االخيرة "أحراق االراضي واحملاصيل" ام هل سيتوقف هذا ا

ان هناك حلقات اخرى اكثر سوء واكثر رعبا? 
فـما افقـنا بـعد من اصابـة الدجـاج واالبقار بـاالنفـلونزا واجلـنون حـتى ابيدت
ـنـتوج الـداخـلي وعدم الـثروة الـسـمكـيـة عـشيـة االعالن عن اكـتفـاء الـعـراق با
ــطــاف احلــرائق الــتي شــمــلت كـل الــعـراق الـى جــفـاف االســتــيــراد واخــر ا
صائب تتـرى وال تأتي فراد وال عاصم االراضي او غـرقها بالـفيضانـات وا

اليوم من كيد وتخطيط االشرار وشرهم اال من رحم ربي . 
وامـا التعلـيم فليس بـاقل من الزراعة فـمن ابعاد االسـاتذة االكفـاء واقصائهم
ووضع قـليـلي الكـفاءة كثـيري الـوالء بدلـهم واالحداث كـثيـرة والنـتيـجة واحدة
ؤسـسة الـتعـلـيمـية من مـحـتواهـا حتى اصـبـحت مرتـعاً حلـزب واحد افـراغ ا
ا يـؤمن به وترى مـا يراه فـقط واما الـبعـثات فـقد اقـتصـرت على من تـؤمن 
سـؤول وله من احلزب الـفالني تزكيـة مشفـوعاً بصك الـغفران يـرضى عنه ا
صـحـيح ان لـيس كل من ذهب لـبـعـثـة دراسـيـة هـو مـنـتمٍ او مـشـفع مـن حزب
ولـكن االغلب االعم هو كـذلك واما الـباقي فكـان حظه حسن ان وجـد له مكان

تحزب .  ب صفوف ا
ذكـورون قـد حـققـوا شيء النـفـسـهم او لبالدهم ـبـتعـثـون ا ويـاليـت لو كـان ا
فـمن حقق شـيـئاً قـد اسـتثـمـره لنـفـسه او ذهب بـعلـمه لـلمـهـجر مـحـققـاً هـناك
مـاعـجـز عن حتـقـيـقه هـنـا والـبــعض االخـر ذهب لـيـكـتب د. قـبل اسـمه حـتى
يـذكـره وهـو يـتـمـنـطق ويـفـخــر به وهـو من الـداخل اجـوف لم تـزده الـبـعـثـة اال
سـكراً وزنى ورشوة . وال اقول بان اجلـميع هكذا ولـكن الكثيرون مع االسف

كانوا على هذه الشاكلة . 
احـكي لـكم عـن جتـربـة حـصـلت امـامي فـي احـدى الـوزارات اتى وزيـر قـبـلي
وعـشائري ليتسـنم مقاليد الـوزارة واول شيء بدأ به هو ايقاف الـبعثات وبعد
هــرج ومــرج وضــغــوط وافق عــلى اســتــئــنـاف ارســال الــبــعــثــات واالجـازات
ن خاضوا االخـتبارات واالمتحانات بـتعث  الـدراسية ولكن اخرج بعض ا
الـتنافـسيـة وجمعـوا نقـاط تفـضلهم عن االخـرين وحصـلوا عـلى اوامر وزارية
وقـبوالت في اجلامعات ليـضع بدالً عنهم موظفـ من عشيرته االقرب او من
ئـة  وخـدمته الـوظيـفـية سـنة ـوال احـدهم معـدله في البـكالـوريوس 52 بـا ا
ئة وخـدمة اكثـر من سنت وبـضعة اشـهر بيـنما اقل مـعدل للـقبول هو 65 بـا
ومن كـان معدله اقل من ذلك يشترط ان تكـون خدمته اكثر من خمس سنوات
ـلك امـتــيـازاً يـفـاضــله عن غـيـره وهـو ـوظف  بـحـسب الـقــانـون ولـكن هــذا ا

اجـادته لـلبس الـدشـداشـة والعـقـال والعـبـاءة وأكل الـلحم
ــلك امـا مع الــثـريــد بـيــده وكـيـف يـتــكـلم فـي ديـوان ا

سيرته الوظيفية وخدمته في ليست ذات اهمية . 
ـــذكـــور اعاله اكـــمل ابـــشـــركم بـــان صـــحـــبـــكـــنــا ا
ـاجسـتيـر بتـقـدير امـتيـاز وينـافس االن على اكـمال ا

نصب مهم النه اهل له . الدكتوراة ويطالب 


