
مفّوضيــة االنتخابــات تخّفــض مبلــغ التأمينات عن كّل مرّشــح 
البرلمانيــة المقبلــة وتعمــل علــى اإلســراع  فــي االنتخابــات 

بإجراءات التحّقق من أهلية المرّشح

دار السالم/ بغداد 
مينات عن كّل مرّشــح في  اعلنــت مفوضيــة االنتخابــات عــن تخّفيــض مبلــغ التاأ

االنتخابــات البرلمانيــة المقبلــة، وذلــك حرًصــا منهــا علــى توســيع المشــاركة 

فــي  الراغبيــن  الماليــة علــى  عبــاء  االأ النيابيــة وتقليــل  فــي االنتخابــات  الفاعلــة 

الترشيح النتخاب مجلس النواب العراقي المقبل.

ن مجلــس المفّوضين قــرر تخفيض مبلغ  واعلــن الناطــق االعالمــي للمفوضيــة اأ

مينات التي تودع في حساب المفّوضية عن كّل مرّشح فرد يروم المشاركة  التاأ

و  حزاب اأ و كّل مرّشــح ضمن القوائــم المفتوحة التي تقّدمها االأ فــي االنتخابــات اأ

مين )2،000،000( مليوني دينار بداًل  التحالفات السياسية ليكون مبلغ التاأ

من )5،000،000( خمسة ماليين دينار عراقي.

علنــت مفّوضيــة االنتخابــات عــن ســعيها إلــى اّتبــاع الســبل  خــر، اأ مــن جانــب اآ

حزاب  هلية المرّشــحين لالأ نها تســهيل إجراءات البّت باأ الســليمة التي من شــاأ

سرع وقت ممكن، من  فراد وإنجازها باأ والتحالفات السياسية والمرّشحين االأ

خــالل غرفــة العمليــات المشــتركة مع الــوزارات والهيائت المعنيــة بالتحّقق 

هلية وفًقا للقانون. من االأ

من االقليم

04

مخيــم  فــي  اندلــع  بحريــق  وطفليــه  رجــل  مصــرع 

للنازحين في إقليم كوردستان

تحقيقات وحوارات 
هل االعشــاب بديــٌل ناجٌح عن ادوية 

المناعة؟

مالعب
والقاعــات  المنتديــات  غلــق  قــار:  ذي 

ازمــة  خليــة  لتوصيــات  تنفيــذا  الرياضيــة 

االخيرة
دائــم  لترامــب  حظرهــا  أن  تؤكــد  تويتــر 

حتى لو انتخب مجددا

معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد )589( العدد 1570/ الخميس 7رجب 1442 هـ/ 18 شباط 2021 م16 صفحة 500 دينار عراقية.. سياسية.. عامة

111516

االفتتاحية

قصف أربيل.. تساؤالت ومطالبات كتبها: المحرر السياسي
ويتــم  التفجيــرات،  تقــع  وهــدوء،  ســهولة  وبــكل  خــرى،  اأ مــرة 

ربيل االمنة. القصف، ليطال هذه المرة مدينة اأ

ســابيع، يبدو  وناقــوس الخطــر الــذي دق فــي ســاحة الطيران قبل اأ

ذانًا صاغية ..  انه لم يجد اآ

ويظهــر ان الرســائل فــي العراق ال تصــل عبر الطرق المعتادة، بل 

غــدت تســتخدم الكاتيوشــا وكــراد وغيرهــا مــن اشــكال الصواريــخ 

وسيلة لها!

ولكنها رسائل تحمل الدماء والدمار لوطننا الحبيب.

ربيل إنما يثيــر من جديد  ان القصــف االرهابــي الــذي طــال مدينــة اأ

التساؤالت العميقة عن موقع الدولة والحكومة مما يجري، ومدى 

نه يتم اتباعها. جدوى االجراءات والخطط التي يقال اأ

كمــا انــه يطــرح جملــة مــن المطالبــات، بالحــذر واليقظــة وتكـثيف 

بنــاء  الجهــد االســتخباراتي، لتحقيــق الحمايــة المطلوبــة لمدننــا واأ

شعبنا العزيز.

ان ســقوط بعضــًا مــن هــذه الصواريــخ فــي مناطق ســكنية يزيد من 

خطورة هذا الفعل الشنيع، ويجعل من المهمة الملقاة على عاتق 

منية كبيرة وعظيمة. جهزة االأ الحكومة واالأ

ال يمكــن مواجهــة هــذه الحــوادث بالتصريحــات والتغريــدات.. بــل 

تلــك االجــراءات  نحتــاج فعــاًل وتنظيمــًا للجهــد، حتــى تؤتــي كل 

ثمارها. ان العراق وهو يواجه شــتى الخصوم، وعشــرات العناوين 

مجهولــة الهويــة، بحاجــة لفعل جريء، وتشــخيص دقيق، وجهد 

مكـثف، حتى نبعث االطمئنان في نفوس العراقيين جميعًا.

ربيــل فعــل مســتنكر، وعمل ارهابــي، ولكنه يجب ان  ان قصــف اأ

فعال . يكون حافزًا لنا إليقاف مثل هذه االأ
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دار السالم/ بغداد

جــراءات  الإ خــر  اآ تمتــد  وشــركاتها،  الدولــة،  صــول  اأ بيــع  لــى  اإ

ثــارت غضبَا شــعبيًا وسياســيًا واســعًا،  الحكوميــة. ففــي واقعــة اأ

لى عزم الحكومة بيع محطات كهربائية  شــارت وثائق رســمية، اإ

ذ  لى شــركة كار الســتثمارية، اإ فــي محافظــة البصــرة )جنوبا(، اإ

ن خطــوة  بــدى برلمانيــون اعتراضهــم علــى ذلــك، موضحيــن اأ اأ

الحكومة تمت من دون سند قانوني.

عــالم وثيقــة تظهــر موافقــة رئيــس الــوزراء  وتداولــت وســائل اإ

العراقــي علــى مقتــرح تمليــك محطــات الرميلــة وشــط البصــرة 

والــدورة البســيطة الكهربائيــة لشــركة كار بعــد تقييــم قيمتهــا 

الســعرية بوضعهــا الحالــي مــن قبــل شــركات عالميــة رصينــة، 

ي موقــع تختاره  مقابــل قيــام الشــركة ببنــاء محطــة توليــد فــي اأ

الوزارة.

وطلبت وزارة الكهرباء في الوثيقة المذكورة من مكـتب رئيس 

لية التعامل مع عرض التمليك. الوزراء تزويدها باآ

ن “ســد  ويرى الخبير في الشــؤون القتصادية، باســم انطوان، اأ

صول  العجــز فــي الموازنــة ل يكــون بتلــك الطريقــة، عبــر بيــع اأ

صــول هــي للعراقييــن جميعــًا، ول  مــالك الدولــة، فهــذه  الأ واأ

رادت  نما ينبغي في حال اأ يمكن التالعب بها بتلك الطريقة، واإ

الحكومــة ذلــك، عرضه علــى مجلس النواب ليكـتســب الصيغة 

القانونية”.

ن العــراق ل يمتلــك قطاعًا خاصًا قــادرًا على  نطــوان اأ ضــاف اأ واأ

دارة تلك المؤسسات في حال بيعها له، في ظل وجود الفساد  اإ

خرى  صول الدولة الأ المستشــري وهو ما يفتح الباب على بيع اأ

لف عقار. مثل العقارات وهي نحو 600 اأ

الوقــت  فــي  صيــل غائــب  الأ العراقــي  القطــاع  ن  اأ لــى  اإ ولفــت 

الحالي،  بســبب ســيطرة الطفيليين الذين اغتنوا وحققوا ثراًء 

فاحشًا جراء التالعب بمصير الصناعة العراقية.

ن الحكومة تتجــه لبيع محطات  النائبــة عاليــة نصيــف، قالــت اإ

لى شركات استثمارية. كهرباء اإ

ضافــت: هنــاك توجهــًا حكوميًا لبيع محطــات كهرباء الرميلة  واأ

لــى شــركة كار، وذلــك بعــد  وشــط البصــرة والــدورة البســيطة اإ

ســعارها مــن قبل شــركات عالميــة مقابل قيام الشــركة  تقييــم اأ

ببناء محطة توليد بقيمة تلك المحطات.

ن شــركة كار ســتحصل علــى  ن هــذه العمليــة تعنــي اأ وبينــت اأ

لــى  اإ تضــاف  جديــدة  ميغــاواط   2000 بواقــع  جديــد  اســتثمار 

ن هذا التوجه ل يقترح بناء محطات  مجموع استثماراتها، كما اأ

بــدًل منهــا بنفس الســعات بــل بثمنهــا، ووفقــًا للتقييــم العالمي 

ســعار المحطات تهبط  ن اأ الذي تتحدث عنه وزارة الكهرباء، فاإ

بالتقــادم بنســبة 10٪ مــن ســعرها الحقيقــي ســنويًا، وقد مضى 

ن شركة  على تشغيل هذه المحطات سبع سنوات، وبالتالي، فاإ

كار هي الرابح والمستفيد الوحيد من عملية التمليك.

ل  صــول الدولــة اإ ن تبيــع اأ ي جهــة اأ ن ل يجــوز لأ وشــددت علــى اأ

بموافقة ممثلي الشعب.

ن الموضوع  لى اأ وقدمت الوزارة توضيحًا في عّدة نقاط، مشيرة اإ

المطــروح مــدار الحديــث ل يعدو كونه مقترحــًا ُقدم من احدى 

الشــركات الســتثمارية التي تتعامل مع وزارة الكهرباء، مبينة 

ن المقترحات الخرى  نه شــاأ ن هــذا المقترح قيد الدراســة شــاأ اأ

يجاد الحلول الالزمة لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين. لإ

نتــاج لتوليد  ليــة المعروفــة فــي العمــل بقطــاع الإ ضافــت: الآ واأ

الطاقــة هــي )التوليــد بمــا يســمى الــدورة البســيطة( وهــي التــي 

تتولــد بهــا الطاقــة نتيجــة احتــراق الغــاز او الوقــود ومشــتقاته 

ن  وبالتالي عمل الوحدات التوليدية لتوليد الكهرباء” موضحة اأ

ن يســتغل الهواء  “التوليــد بمــا يســمى )بالــدورة المركبة( وهو اأ

الحــار الناتــج مــن احتــراق الوقود والعــوادم والذي هــو بحرارة 

540 درجة موئية لتشغيل المراجل البخارية وتدوير توربينات 

التوليد وينتج عنه طاقة بنصف طاقة المحطة العاملة بالوقود 

الساسية اي بنسبة ٪50.

ن “هنالــك عقــودا حكوميــة وقعــت  ووفقــًا لبيــان الــوزارة، فــاإ

مــع شــركة كار الســتثمارية بعــام 2014 علــى نصــب معــدات 

ووحــدات الــدورة المركبــة مــع عقــد تشــغيل وصيانــة الــدورة 

سعار قبل تشغيل الدورة المركبة  البسيطة يتم التفاق على الأ

كملــت الشــركة نصب هذه  بمحطتــي الرميلــة وشــط البصــرة واأ

المعدات )الدورة المركبة(.

ن المحطــة هــي ملــك الــوزارة  وختمــت الــوزارة بالقــول: بمــا اأ

ن  بدورتها البســيطة والمركبة هي لشــركة كار، فال يمكن لكار اأ

تشــغل الــدورة المركبــة دون تشــغيل البســيطة، وعليه قدمت 

شــركة كار المقتــرح، حيــث وجه رئيس الــوزراء بالموافقة على 

)دراســة هــذا المقتــرح( مــن قبــل الدائــرة القانونيــة وحســب 

التعليمات والضوابط.

لكــن برلمانيــًا فــي لجنــة القتصــاد والســتثمار، رد علــى تلــك 

نها بعيدة عن الصواب، وفيها اســتثمار سياســي،  نباء، وقال اإ الأ

لة بيع الشركة. لمساأ

لة  ن مســاأ وقــال النائــب الــذي طلب عدم الكشــف عن اســمه، اإ

خــذت حيــزًا واســعًا فــي الفضــاء  بيــع شــركة كهربــاء الرميلــة، اأ

صبحت مناسبة لالستثمار السياسي،  والستهداف  عالمي، واأ الإ

والتراشــق بين الكـتل والنواب، مع رئيس الحكومة، على رغم 

ن الواقع يتحدث عن قضية فنية، ليست لرئيس الحكومة في  اأ

جراء الــذي لم يتم غير  ن وافــق علــى مثل هذا الإ دخــل، فهــو واإ

ي وزارة الكهربــاء المعنيــة فــي هــذا  مضــاءه، جــاء عقــب راأ ن اإ اأ

مر، والتي تضم مدراء عامين، وخبراء في شؤون الطاقة. الأ

ت فــي  ثرت الصمــت، لمــا راأ ن بعــض الكـتــل اســتاأ ضــاف، اأ واأ

لى الســتهداف والتراشــق البعيد  لة توجهــت اإ ن المســاأ ذلــك،  اأ

عــن الواقــع، وعن مصلحة البالد، فمثاًل عناك الكـتل الكردية، 

غلب الكـتل السنية،  صاًل على هذا الموضوع، وحتى اأ لم تعلق اأ

ن الكـتــل التــي شــنت تلــك الحملــة، هــي تريــد  وهــذا يوحــي بــاأ

الضغط على الكاظمي.

إجراءات الكاظمي تصدم األوساط السياسية: سنبيع 
الدولة ونبدأ بالكهرباء!
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العقود واألجور في دوائر الدولة إلى أين؟

دار السالم/ بغداد/ متابعة

غلــب المؤسســات الحكومية قائمة،  جور في اأ صحــاب الأ مازالــت مشــكلة اأ

جازة  و حصول علــى اإ و امتيــازات اأ فهــم موظفــون مــن دون راتــب شــهري اأ

لف منهــم في تلك المؤسســات مــن عدم صرف  ذ يعانــي الآ ومخصصــات، اإ

كـثرهم ذوو مســتوى معيشــي متدن، ومع تفاقم  ن اأ مســتحقاتهم، لســيما اأ

زمــة القتصاديــة فــي العــراق وتلكــؤ فــي دفــع رواتــب الموظفيــن، بــات  الأ

صحاب  مل في الحصول على حقوقهم، وكذلك اأ هؤلء بائسين ومن دون اأ

خر رواتبهم. العقود يعانون من تاأ

ميــن، بيــن :"العقــود هــم فئــة مــن الموظفيــن العاملين  العالمــي مــالذ الأ

مر  فــي الدوائــر الحكوميــة مــن غيــر المثبتيــن على المــالك الدائم، وهــذا الأ

اســتحدثته الحكومة العراقية في تســعينيات القرن الماضي بزمن الحصار 

ذ كانــت الدوائر الحكومية تحتاج الى موظفين للعمل لديها  القتصــادي، اإ

مــن دون تثبيــت علــى المــالك، وكانــت تلك الدوائــر تمنح رواتــب موظفي 

ربــاح التي تحققهــا، اذ ل تؤثر في ميزانيــة الدائرة والموازنة  العقــود مــن الأ

الحكومية، وبعد 2003 استمر العمل في هذا النهج".

نتاجيــة وغير ربحية  ن اغلــب الدوائــر الحكوميــة الحالية غيــر اإ مضيفــًا "ولأ

خــر تثبيــت موظفــي  وتعتمــد فــي تمويلهــا علــى الموازنــة العامــة، لذلــك تاأ

العقود في عدد من الوزارات، فيوجد موظفون يعملون بصيغة العقد منذ 

نهــم متفانــون فــي عملهــم وفي حــال غيابهم تبــرز معوقات  15عامــًا، رغــم اأ

عادة اعتبارهم،  ل اإ ل بوجودهم، وما على الحكومة اإ صعبــة ل يمكــن حلها اإ

وتطبيــق القــرارات الصــادرة بحقهــم وتثبيتهــم علــى المــالك الدائــم، بمــا 

يتناسب مع ارباح  هذه الدوائر التي ترفد بها الموازنة العامة".

موظفون بال حقوق

مير، التدريســية في قســم التربية الخاصة، بكلية التربية  د. وجدان عبد الأ

وضحت: "يتجه البلــد نحو هاوية الفقر  ساســية/ الجامعــة المســتنصرية اأ الأ

لــى كارثة المجاعة، بســبب البطالة المتفشــية  يومــًا بعــد يــوم، حتى يصل اإ

جــور اليومية، والذين  عداد الهائلــة لموظفي العقود والأ فيــه، فضــاًل عن الأ

و  ول المحرومين مــن رواتبهم في حالت تقشــف البلد اأ غالبــا مــا يكونــون اأ

خرهــا، رغم الحاجة الشــديدة لهــم، لن معظمهم  و تاأ اضطــراب الموازنــة اأ

نهم من الطبقــة الفقيرة التي هي  كيــد فاإ و حراس، وبالتاأ مــا عمــال نظافــة اأ اأ

اشــد حاجــة للراتــب الشــهري مــن غيرهــا علــى قلــة قيمتــه، قياســًا برواتب 

الموظفين الدائمين".

ول قــرارات قطــع الراتــب فــي المؤسســات  ن اأ  مضيفــة "ومــع ذلــك نجــد اأ

قعدتهــم عــن  ن اأ ن بعــض الدوائــر الحكوميــة الآ الحكوميــة تطولهــم حتــى اأ

ن الحكومات  العمــل لعــدم وجــود تخصيــص مالي لهم حاليــا، والعجيــب اأ

رهاب،  لــى الحكمــة فــي القضاء علــى الإ المتعاقبــة والسياســيين يفتقــرون اإ

البلــد،  فــي  المتفشــية  النفســية  والضطرابــات  الجتماعيــة،  والجرائــم 

ن  لى الآ نهم لم يفقهوا اإ موال طائلة جدا للقضاء عليها، اأ يعقل اأ ويرصدون اأ

ســبب كل هــذه الجرائــم! تلــك البديهية التــي ل تغفل على احــد من قبل!، 

مــوال الطائلة لتشــغيل الشــباب والعاطلين عن  فلــو انهــم رصــدوا تلــك الأ

العمــل لتوفيــر حيــاة كريمة لهم، بعيــدة عن الذل والســتجداء لما انخرط 

جراميــة، ولمــا قــام  و عصابــات اإ رهابيــة اأ الكـثيــر منهــم ضمــن مجموعــات اإ

مامنا اليوم  يديهم، كما يحــدث اأ بنائهــم باأ و قتــل اأ الكـثيــر منهــم بالنتحــار، اأ

ولما زادت نسبة الطالق، وغيرها من المشكالت النفسية والجتماعية".

مامنا تجربة الشــيخ زايد رحمــه هللا، فكل ما  ميــر "هــا هــي اأ كــدت عبــد الأ واأ

صبح  بناء شــعبه، وبالنتيجة اأ فعلــه هــو تحقيــق حياة كريمة لــكل فرد من اأ

فراد الشــعب ســندا ودعما لحكومتهم، في الحقيقة نحن ل نتحدث  جميع اأ

عــن مثاليــات صعبة التحقيق، وانمــا هنالك حكمة تقتضي العتماد عليها، 

ن شــريحة موظفي  يجاد حلول لكل هذه المشــكالت الجتماعية، ونرى اأ لإ

لغاء  ما باإ خرى اأ ونة واأ جور اليومية، الذين تلوح الحكومة بين اآ العقود والأ

و توقف رواتبهم، هي شــريحة كبيرة جدًا، وســتزيد كوارث البلد  وظائفهم اأ

خــرى لــو اســتمر الوضــع علــى مــا هو عليــه، فكمــا يقــال ان )الجوع  كارثــة اأ

و انحــرف عــن  جــرم اأ كافــر(، ول عتــب علــى مــن فقــد لقمــة العيــش،  لــو اأ

الطريق الصحيح". 

و استمرار رواتب  يقاف اأ وتابعت "فهذا نداء لكل مسؤول بيده القرار في اإ

ن يساعد في توقف حدوث كوارث اجتماعية ونفسية  هذه الفئة وتثبيتها، اأ

مقبلة، اذا استمر التعدي على رواتب هذه الشريحة المظلومة".

جير يومي في وزارة  وطالب كرار الساعدي الذي يعمل منذ عامين بصفة اأ

لى عقد. الكهرباء بتحويله اإ

قرار 315

وزارة  ن  "اأ اســمه:  عــن  الكشــف  رفــض  الكهربــاء  وزارة  فــي  مديــر  وذكــر 

نتــاج الطاقــة، ونقــل الطاقة،  لــى ثــالث شــركات، هــي: اإ الكهربــاء مقســمة اإ

خير، وشــركـتنا مكونة من موظفين  وتوزيــع الطاقــة، ودائرتنا هي الجزء الأ

جــر يومــي، فــي بدايــة  2019 تــم تثبيــت موظفــي  دائميــن وعقــد وزاري واأ

جير تم  لى دائمي، والأ العقد الوزاري بقرار مجلس الوزراء، وتم تحويلهم اإ

كماله بالســنة الالحقة وتحويله الى دائمي،  تحويله لعقد وزاري تحضيرا لإ

خيــرة مــن ســنة 2019 جــاءت اعــداد كبيــرة بنظــام بديــل  شــهر الأ فــي الأ

و فضائيون، ونظــام البديل  مــن قبــل الــوزارة، وهــم موظفــون مفصولــون اأ

جــاء لــكل شــركات الكهربــاء، وكل هــؤلء رواتبهــم الشــهرية علــى النظــام 

الستثماري، فجاء لدائرتنا 80 عقدًا".

مضيفــًا "حصلــت مشــكلة بعــد الشــهر الثانــي مــن العــام 2020، فتوقفــت 

الرواتب عنهم، وفي الشهر الثالث والرابع تم تسليمهم الراتب على النظام 

لى الخروج بتظاهرات، ولدينا نوعان من العقود، عقد  الجديد، ما قادهم اإ

ربع عشرة سنة، وعقد جديد في نهاية سنة  لى اأ خدمتهم من عشر سنوات اإ

2020 اتخذت الوزارة قرارًا بتحويل رواتبهم من الســتثماري للتشــغيلي، 

وكان عدد العقود القديمة 8700، والعقود الجديدة تقريبا 90الفًا". 

وبحســب الموظف بصفة عقد حســين محمد فان قرار 315 يلزم  بتحويل 

لى عقود وزارية.  جور اإ لى تشغيلية، وبتحويل الأ العقود من استثمارية اإ

ضافــة قــرار 315 وجميــع العقــود  ثــر حملــة توقيــع نيابيــة لإ وجــاء ذلــك اإ

الــوزارات، والدوائــر كافــة ضمــن  فــي  اليومييــن والمحاضريــن  جــراء  والأ

كـثر من 140 نائبا.   موازنة 2021، ووقع عليها اأ

عالم محلية  كد رئيس اللجنة المالية النيابية في حديث ســابق لوســائل اإ واأ

ن قــرار 315 الــذي جــاء فــي قانــون الموازنة مــن قبل مجلس الــوزراء، ل  اأ

توجــد مشــكلة فــي تشــريعه، ووضــع الضوابط الخاصــة به، ولكن اســتبعد 

جــور في عام واحــد، نظرا للظــروف القتصادية  تثبيــت جميــع العقــود والأ

ولوية في السنوات المقبلة  والمالية المتدهورة، ومن الممكن اعطاءهم الأ

مع حفظ حقوقهم التقاعدية. 

وضــح زميلــه عــالء حســن: "بينمــا يتمتــع موظفــو المــالك الدائــم براتب  واأ

و  جــازات عادية اأ جور قليلــة، ول نتمتــع باإ شــهري مرتفــع نعانــي نحن مــن اأ

مرضية، ويحق للمالك التقاعد، اما نحن فليس لنا خدمة ول نتمتع بالكـثير 

جور في مواقع  من العطل، وهناك مصادرة للجهود، اذ يعمل العقود والأ

خر  ت، وتتاأ العمل المهمة، ول تحتسب لهم كـتب الشكر والتقدير والمكافاآ

ســوة بالمالك الدائم،  جازات الطويلة اأ المســتحقات المالية، ول نتمتع بالإ

ضافية، و نعاني من  عدم الستقرار الوظيفي  ول يتم شــمولنا بالســاعات الإ

والسري".
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مصرع رجل وطفليه بحريق اندلع في مخيم للنازحين 
في إقليم كوردستان

دار السالم/ دهوك

دارة مخيــم "بيرســفي" للنازحيــن شــمال قضــاء زاخــو  فــاد مصــدر فــي اإ  اأ

ربعــاء بمصــرع  قليــم كوردســتان يــوم الأ التابــع لمحافظــة دهــوك فــي اإ

شخص وطفليه بحريق اندلع داخل المخيم.

ن الحريــق التهــم خمــس خيــام فــي غضــون دقائــق على  وقــال المصــدر اإ

لى مصرع شخص وطفليه )ولد، وبنت( من النازحين  دى اإ اندلعه مما اأ

صابــة زوجــة الرجــل  لــى اإ ثنــاء محاولتــه انقاذهمــا، مشــيرا اإ يزيدييــن اأ الإ

سرة بجروح جراء تعرضهما لحروق بالجسد. خر من نفس الأ وطفل اآ

حــوال الجوية والرياح  لى ســوء الأ ســباب وقوع الحادث اإ وعــزا المصــدر اأ

مس. القوية التي شهدها الطقس منذ ليلة اأ

تعرقل معامالت الجواز في 

السليمانية بسبب إضراب الموظفين
دار السالم/ السليمانية

مام  طالــب عدد من المراجعيــن المتجمعين اأ

دائــرة جــوازات محافظــة الســليمانية باقليــم 

بعــاد  كوردســتان، حكومتــي بغــداد واربيــل باإ

المواطنيــن عــن الصراعات السياســية ووضع 

مصلحة المواطنين فوق كل الخالفات.

مــن  عــدد  اضــراب  ان  عيــان  شــهود  واكــد 

للحكومــة  التابعــة  ومكاتبهــا  المديريــات 

التحادية في محافظة الســليمانية عن العمل 

تاخيــر رواتبهــم  بســبب  يوميــن  منــذ  مســتمر 

كـثر من شهرين ونصف. لأ

واشــار الــى ان عــددًا مــن المراجعيــن وقفــوا 

امــام دائــرة الجوازات لنجــاز معامالتهم لكن 

بواب كانت مغلقة امامهم. الأ

صور.. تجليد الكتب مهنة ال 

تندثر في السليمانية
دار السالم/ السليمانية

رغم الحداثة والتطور التكنولوجي في عالم طباعة 

الكـتــب واصدارهــا، نجــد هنــاك من  ما يــزال يهتم 

بتجليــد كـتبــه لكــي تتحمــل غبــار الزمــن دون ان 

تتعرض للتلف والتمزق.

وفــي  كوردســتان،  قليــم  باإ الســليمانية  مدينــة  فــي 

شــارع مولــوي الشــهير وســط المدينــة، يقــع دكان 

اكــو علــي، الــذي يعمــل فــي مجــال تجليــد الكـتــب 

منذ اكـثر من 20 عامًا وما يزال يمارس مهنته رغم 

انتشــار المطابــع الحديثــة. يقــول علــي وهو يبتســم 

العمــل  يبقــى  تقــدم العصــر والتكنولوجيــا  "مهمــا 

اليــدوي اكـثــر اتقانــا وجمــال وروحــا، وهــا انــا الن 

اعمــل منــذ 20 عامــا وما زلــت ولن اتــردد بتوريث 

هــذه المهنــة لولدي لتكــون حرفتنــا اليدويــة اهم 

من المكائن واللت".

ن اغلب زبائني من المثقفين والكـّتاب  لى اأ ويشير اإ

تون  ومحبي الكـتب وبعض المحاضرين والطلبة ياأ

لتجليــد كـتبهم او مالزمهــم لتكون قوية ومتينة ول 

تتلف مهما بقيت من زمن.

ن اســعار تجليد الكـتب مناســبة قياسا  ويؤكد علي اأ

بالتجليــد الجاهز، حيث تتــراوح الكلفة بين 5 الى 

10 الف دينار للكـتاب بحسب الحجم, ويستغرق 

تجليد كـتابا واحدا 15 دقيقة.

حظــر  بســبب  قلــت  "العمــال  بالقــول  ويختــم 

القتصاديــة  والزمــة  المــدراس  واغــالق  التجــوال 

التــي اثرت على عملنا, لكن المور تتغير وســيكون 

هناك نور في اخر الطريق".

صحة كوردستان تعلق على إمكانية إعادة فرض الحظر في اإلقليم
ربيل دار السالم/ اأ

ن الموقف الوبائي الحالي  قليم كوردستان سامان البرزنجي اإ  قال وزير الصحة في اإ
قليم. خرى في مناطق ومدن الإ

أ
عادة فرض حظر التجوال مرة ا ل يستدعي اإ

عادة  ربيل وتعقيبــا على اإ حديــث البرزنجــي جــاء في مؤتمر صحفي عقــده اليوم في اأ
صابات بكورونا،  غالق نتيجة ارتفاع معدل الإ فرض الحكومة التحادية الحظر والإ

وفي ظل تفشي الساللة الجديدة في العراق.
عادة فتح  قليم ل عالقة له باإ صابات بكورونا في الإ ن "ارتفاع معدل الإ وقال الوزير اإ
ن الفيــروس هو موجود  وســاط التعليمية لأ بــواب المــدارس، واســتئناف الدوام بالأ اأ
لى مرحلة اتخاذ  قليم لم يصل اإ ن "الوضع في الإ لى اأ اصــال داخــل المجتمــع"، لفتا اإ

عادة فرض حظر التجوال". قرار اإ
ن الوضع مســتقر وتوجد حالت  لــى الموقــف في المــدارس قائــال "اإ وتطــرق الوزيــر اإ

لى مرحلة الخطر". اصابة ولكنها لم تصل اإ
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دائرة المخلفات ترمي10 آالف طن 
من النفايات يوميًا في بغداد

دار السالم/ بغداد/ متابعة  

مــع زيــادة عــدد ســكان العاصمــة بغــداد مــن 

الضــروري معالجــة النفايــات التــي يرميهــا هــذا 

العــدد مــن الســكان باقامــة معامــل لتدويرهــا 

وتخليص العاصمة من الروائح الكريهة وحفظ 

صحة وسالمة المواطنين، اضافة الى ما تخلفه 

الحيــاء  لصــورة  تشــويه  مــن  النفايــات  هــذه 

حضــاري  طابــع  اضفــاء  يجــب  اذ  والشــوارع، 

عليهــا  باعــداد حدائــق عامــة بــدل عنهــا ليفــوح 

منهــا اريــج الزهــور بــدل مــن الروائــح الكريهــة 

ومناظــر القطــط والــكالب الســائبة وهــي ترعى 

فــي تلك الكوام العشــوائية، ومــع وجود )15( 

ان  ال  النفايــات،  بجمــع  تقــوم  بلديــة  دائــرة 

المواطــن لــم يــر بعــد معامــل )شــغالة( لتدوير 

النفايات المتراكمة.

وكانت لمانة بغداد خطط لنعاش فكرة اقامة 

هــذه المعامــل بعــد فرزهــا، لتشــغيل اليــدي 

العاملــة التــي تعانــي مــن البطالــة، وكانــت لنــا 

زيــارة الــى دائــرة )المخلفــات الصلبــة والبيئــة( 

خــر  تاأ لالطــالع علــى هــذا المشــروع واســباب 

انجازه. 

ربعة معامل ولكن اأ

رئيــس الكيميائييــن القــدم احمــد عبــد اللــه، 

المخلفــات  لدائــرة  العــام  المديــر  معــاون 

سســت دائرتنــا  الصلبــة والبيئــة قــال : لقــد "تاأ

عــام 2004 مــن اجــل الهتمــام بالبيئــة ضمــن 

فــرز  مهامهــا  ضمــن  ومــن  المعنيــة،  الدوائــر 

لوحدهــا  بغــداد  فــي  لن  وتدويرهــا  النفايــات 

لف طــن نفايــات يوميــا، وشــرعنا  ترمــى )10( اآ

بفكرة انشــاء وتصميم )4( معامل مقســمة الى 

اثنيــن فــي جانــب الكــرخ ومثلهــا فــي  الرصافة 

لفــرز النفايــات، وحســب الرصيــد المالــي تمت 

الموافقــة علــى انشــاء معمليــن منهــا، الول في 

شــمال الكــرخ فــي منطقــة التاجيــات، والثانــي 

فــي شــمال الرصافــة فــي منطقــة بــوب الشــام، 

وباشرت شركات )القطاع الخاص( التي رست 

عليهــا المقاولــة بالعمــل، وتــم اســتيراد المــواد 

الخاصــة بالفــرز وهــي الن موجــودة في مخازن 

الــزوراء، وجرى بناء الســيجة وبعض الهياكل 

المعدنية".

تلكؤ المشاريع

واضــاف "لكن بعــد عام 2014 وهبوط اســعار 

اكـثــر  العالمــي،  القتصــاد  وتدهــور  النفــط 

اهميتهــا  او  مهمــة  غيــر  عــدت  التــي  المشــاريع 

ليســت عاليــة تــم ســحب اموالهــا لســتخدامها 

فــي نفقــات اخــرى، فتوقفــت اعمال الفــرز، اما 

تــي بعد الفرز وهنــاك مواد تدور  التدويــر فهــو ياأ

واخــرى ل تــدور ويتــم وضــع مثلث علــى المواد 

البالســتيك  مــواد  ذلــك لن  للتدويــر،  القابلــة 

والنايلــون ليســت كلهــا تــدور، فغالبــا الزجــاج 

يــدور وكذلــك المعــادن والــورق، وهنــاك مواد 

تــدور مــن دون صناعــة وهــي )اللكـترونيــات( 

وقــد تــم فرز اكـثر مــــــــــــــن 60 ٪ من المواد وان 

خذ نفايــات الكــرخ والرصافة  معمــل الكــرخ ياأ

العاصمــة  فــي  النفايــات  مقــدار  ان  اذ  كذلــك، 

لف طــن يوميــا وعالميــا كل فــرد  هــو 9 - 10 اآ

يرمي نفايات مقدارها )كيلو وربع الكيلوغرام(، 

وهــذا يحــدده الوضــع القتصــادي والجتماعــي 

والثقافــي للمواطــن، مــع العلــم نحــن فــي هــذا 

الوضــع القتصــادي ولدينــا تبذيــر فــي الطعــام 

تكــن  لــم  القتصاديــة  العقوبــات  زمــن  وفــي 

النفايــات بهــذه الكميــات وكذلــك هنــاك زيــادة 

فــي النفــوس، وان هذه المعامل تســتهلك اكـثر 

مــن نصــف النفايــات المتوفــرة، كمــا ان الفــرز 

والتدويــر يحتاجــان الــى ايــد عاملــة كـثيرة وكل 

عامل يفرز مادة خاصة به، لذا تكون الخطوط  

متنوعة المواد". 

الطمر الصحي

وبيــن "لدينــا  مــكان طمــر واحــد فــي كل مــن 

جانبــي الكــرخ والرصافــة، جانــب الكــرخ فــي 

النباعــي وفــي الرصافة فــي النهــروان، ول نفتح 

طمــرًا ال بمراقبــة وزارة البيئــة، فمثــال الطمــر 

الصحــي فــي النهروان يبعــد )11( كم مربع عن 

خــر نقطــة فــي النهــروان، ولدينــا طمــر صحــي  اآ

النشــاء،  تحــت  زال  مــا  لكنــه  البوعيثــة،  فــي 

وهــذه المراكز ضخمــة وكبيرة، وداخل الحياء 

السكنية ل توجد مراكز طمر بالرغم من شكوى 

البعــض من وجودها، ولكــن في بعض الحياء 

التــي تشــهد التجــاوزات يقــوم بعــض الســكان 

الصحــي  للطمــر  عشــوائية  اماكــن  باســتحداث 

وهذا ل يجوز مطلقا وهو تصرف فردي".

وعــن قلة الكابســات في اغلــب احياء العاصمة 

بعــض  ولكــن  موجــودة،  "انهــا  اللــه  عبــد  رد 

الدوائــر لديهــا كابســات ايجــار وبعــض الدوائــر 

تلجاأ الى تشــغيل الشفل واللوري كبديل عنها، 

امــا ســبب قلــة الحاويــات فــي اغلــب الشــوارع 

رفــع  وان  التخصيصــات،  قلــة  فهــو  والحيــاء 

النفايات عندنا مجاني في الوقت الذي تستوفي 

البلديــات فــي باقــي الــدول اجــورا لخدمــة رفــع 

تحضــر  ول  كبيــرة  اجورهــا  وتكــون  النفايــات، 

سيارة رفع النفايات ال ليوم واحد في السبوع 

وهناك غرامات للمخالفين".  

انتعاش القتصاد

مــن جانبــه قــال مســؤول شــعبة معامــل تدوير 

النفايــات فــي دائــرة المخلفات الصلبــة والبيئة 

ت امانــة  المهنــدس صــالح مهــدي لقــد: "انشــاأ

بغــداد معملين فــي 2008، الول في الرصافة 

والثاني في الكرخ، وباشــرت الشــركة بالعمال 

التنفيذيــة للمشــروع حتــى وصــل الــى مراحــل 

توقــف  العمــل  لكــن   ٪  75 وبنســبة  متقدمــة 

لســباب ماليــة واســتمر التوقــف حتــى الن مع 

ان هذيــن المعملين مهمان جدا لرفع النفايات 

وفرزهــا، وهنــاك داخــل المعامــل خليــة طمــر 

صحــي بعــد فرز المواد للتخلص مــن بقايا مواد 

والطاقــة  العمــل،  يحتاجهــا  ل  التــي  النفايــات 

النتاجية لكل معمل هي )الف طن( يوميا بعد 

عمليــة الفــرز، والمــواد التي تفرز هــي )الحديد، 

العضويــة(  المــواد  الكارتــون،  الزجــاج، 

والخيرة تكون اســمدة، وهناك ساحات كبيرة 

داخــل المعمــل ويتــم تجميــع المــواد وتقطــع 

وتخلــط ثــم تعــرض الــى اشــعة الشــمس لفتــرة 

ايام لتكون اسمدة، والمعمل لم ينتج بعد هذه 

المواد المذكورة وسيكون انتاج السمدة كبيرا 

ســتكون  وبذلــك  فيــه،  يدويــا  الفــرز  وســيكون 

هميــة هــذه المعامل  اليــدي العاملــة كبيــرة، فاأ

بصــورة صحيحــة  النفايــات  مــن  انهــا تخلصنــا 

وتعطينــا مــواد خامــًا تدخــل في عــدة صناعات 

نحــن بحاجــة اليها كمواد اولية، اضافة الى انها 

ستنعش القطاع الخاص".  
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شباب ضد االستيطان.. تجمع 
يتصدى لالحتالل بالخليل

دار السالم/ وكالت

الخليــل،  محافظــة  فــي  فلســطينيون  ناشــطون  طلــق  اأ

جنــوب الضفــة الغربيــة المحتلــة، تجمــع )شــباب ضــد 

ي عــام دولــي يديــن  الســتيطان(، فــي محاولــة لخلــق راأ

مام  رض اأ صحاب الأ انتهاكات الحتالل، ويدعم صمود اأ

محاولت انتزاعها.

تعرضــا  الفلســطينية  المناطــق  كـثــر  اأ مــن  والخليــل 

يســتهدفها  حيــث  والتهويــد،  الســتيطانية  للمشــاريع 

لذرائــع  اســتخدام  وســط  مســتمر،  بشــكل  الحتــالل 

راضي. "دينية" لتبرير عمليات انتزاع الأ

ته  نشــاأ عــن  التجمــع،  رئيــس  عمــرو،  عيســى  وتحــدث 

ن الســتيطان  ومراحل اســتهداف الحتالل له، مؤكدا اأ

ي  فــي الخليــل يســير على قدم وســاق، وبشــكل مناف لأ

قانون دولي.

عــام 2007،  سيســه  تاأ تــم  التجمــع  ن  اإ عمــرو،  ويقــول 

بعــد تفشــي الســتيطان فــي قلــب الخليــل، والمشــاريع 

الستيطانية والعتداءات المتكررة من قبل الحتالل، 

ن  حيــث كان ناشــطا فــي عــدة مجموعــات دوليــة، قبل اأ

نشاء هذا التجمع الفلسطيني لستقطاب الشباب  يقرر اإ

حزاب  للمقاومــة الشــعبية الســلمية، وجمــع مختلــف الأ

الخالفــات  تجــاوز  علــى  التشــديد  مــع  والنتمــاءات، 

نذاك. وجها اآ السياسية، التي كانت في اأ

فضــح  مــن  ته  نشــاأ منــذ  تمكــن  التجمــع  ن  اأ ضــاف  واأ

صبحت مطروحة على  انتهــاكات حقوقيــة في الخليــل، اأ

ن التجمع هو  نســان، معتبــرا اأ طاولــة مجلــس حقــوق الإ

ن مــا يحــدث فــي فلســطين هــو نظــام  ول مــن وصــف اأ اأ

فصل عنصري.

براهيمي في الخليل عام  ومنذ تنفيذ مجزرة المســجد الإ

1994، التي راح ضحيتها 29 مصليا، وجرح العشرات 

ســرائيلي، تعيش المدينــة حالة من  علــى يــد مســتوطن اإ

غــالق والتهويــد المتســارع، حيــث تــم تقســيم البلدة  الإ

لى مناطــق خاضعة لســيطرة الحتالل،  القديمــة منهــا اإ

خرى خاضعة لمراقبة لجان دولية. واأ

شــباح  لى مدينة اأ ن الخليــل تحولت اإ لــى اأ شــار عمــرو اإ واأ

مــا  كشــف  مــن  التجمــع  وتمكــن  الســتيطان،  بســبب 

سرائيلية بشكل  ضرار بالدبلوماســية الإ يجري دوليا والإ

كبير، ل ســيما من خالل اســتقبال وفود دولية، وصفت 

خالقي وغير مقبول. نه غير اأ بالفعل ما يحدث باأ

ن التجمع عمــل على تنظيم حملة لفتح شــارع  وتابــع بــاأ

صبح  حيــاء ذكــرى مجــزرة الخليل، الــذي اأ الشــهداء، واإ

كـثــر  اأ تنظيــم  فــي  نجــح  حيــث  ووطنيــا،  عالميــا  يومــا 

مــن 200 فعاليــة تضامنيــة مــع المدينــة ضــد هجمــات 

هالي،  الســتيطان، كمــا قام بتنمية مشــاريع متنوعــة لالأ

المهــددة  المنــازل  حــد  اأ داخــل  طفــال  اأ روضــة  وفتــح 

نشاء مركز نسوي في المناطق المغلقة. بالمصادرة، واإ

ن النشــطاء تمكنــوا مــن عمــل مشــروع  وضــح عمــرو اأ واأ

للتصويــر، وتوثيــق انتهــاكات الحتالل والمســتوطنين، 

كـثــر مــن قضيــة قانونيــة قامــوا برفعها  كمــا نجحــوا فــي اأ

يقاف التمدد الســتيطاني  ضــد الحتــالل، وتمكنوا من اإ

داخل مستوطنة تل الرميدة باتجاه شارع الشهداء.

طفــال فــي  ن النشــطاء يقومــون بحمايــة الأ لــى اأ شــار اإ واأ

ثنــاء توجههــم للمــدارس، وتقديــم مســاعدات عينية لها  اأ

عضــاء التجمــع  اأ صبــح  اأ وللعائــالت الصامــدة، وكذلــك 

عــالم المحلي والدولي،  هــم مصادر المعلومات لالإ حــد اأ اأ

قنــاع الجاليــات فــي مختلــف دول العالم  وعملــوا علــى اإ

بالرواية الفلســطينية ومعظم برلمانات العالم؛ بســبب 

سلوب  جهود التجمع في تدويل قضية الخليل، وذلك باأ

وحدوي يضم جميع التوجهات السياسية الفلسطينية.

مالحقات مستمرة

ن الحتــالل لــم يتوقــف عــن اســتهداف  مــن جانبــه، فــاإ

خــر  اآ وكانــت  الســتيطان،  شــباب ضــد  تجمــع  نشــطاء 

المحاكــم  فــي  تهــم  بعــدة  رئيســه  دانــة  اإ المحــاولت 

العسكرية.

ن الحتــالل حاول في البداية اســتهداف  ويقــول عمــرو اإ

غــراءات،  امتيــازات واإ عطائهــم  اإ التجمــع، عبــر  عضــاء  اأ

فتــم  مكـثــف،  بشــكل  اســتهدافهم  تــم  رفضــوا  وحيــن 

منيــا مــن دخــول القــدس، ومنعهــم من الســفر  منعهــم اأ

والعتقــالت والعتــداءات المتكــررة بحقهــم، وكذلــك 

داخلــه،  دوات  لــالأ ومصــادرة  التجمــع،  مركــز  اقتحــام 

عضائه. وتهديد بالقتل لأ

ن الحتــالل حــاول اســتدعاء بعــض العائــالت  فــاد بــاأ واأ

عضــاء  اأ ســمعة  لتشــويه  والمؤسســات؛  والصحفييــن 

وتشــويه  كاذبــة،  شــائعات  لبــث  وتحريضهــم  التجمــع، 

وتحذيــر المؤسســات مــن العمــل مــع النشــطاء، ولكــن 

تلك المحاولت فشلت، حسب قوله.

ن الحتــالل بعــد ذلــك توجــه لالعتقال  وضــح عمــرو اأ واأ

صل  دانته بســت تهــم من اأ والمحاكمــات؛ حيــث تمــت اإ

المحاكــم،  فــي  المعانــاة  مــن  بعــد خمــس ســنوات   18

حيــث تم توجيه تهم التحريــض، والعتداء على الجنود 

والمســتوطنين، والمشــاركة في مظاهرات غير قانونية، 

حيــث ســيتم فــرض حكم وقــف تنفيذ بحقه، مــع غرامة 

مالية.

ن الناطــق باســم التجمــع الناشــط، محمــد  لــى اأ شــار اإ واأ

الزغيــر، مــا زال فــي ســجون الحتــالل رهــن العتقــال 

داري منــذ عــام بتهمــة التحريــض، وهذا هــو العتقال  الإ

الثالث له على التهمة ذاتها.

ضــاف: الحتــالل اســتخدم كل الوســائل ضدنــا، حتى  واأ

منية التابعــة لها، والتي  جهزة الأ نــه توجــه للســلطة والأ اأ

ت بحملــة تشــويه ووعيــد، وطالبونا بوقف نشــاطنا،  بــداأ

دانة. صدروا بحقنا بيانات اإ واأ

تدويل القضية

وائــل  وتجربــة تجمــع شــباب ضــد الســتيطان هــي مــن اأ

التجــارب مــن نوعهــا في فلســطين فــي تدويــل القضية، 

وتجريم الستيطان في المحافل الدولية.

محاربــة  فــي  التجــارب  نجــح  اأ مــن  نهــا  اأ عمــرو  ويعتبــر 

عالن  وهزيمــة الحتــالل، الــذي يعتمد على الدعايــة والإ

والعالقــات العامــة في المناطــق التي ينشــط فيها، وهو 

ن يعانــي دوليا؛ بســبب الحملة الدولية التي يقوم بها  الآ

ي مســؤول دولــي؛ حيــث  التجمــع، خاصــة بعــد زيــارة اأ

ن الخليل باتت مصدر الفصل العنصري. يقتنع اأ

المهميــن  الدولييــن  المســؤولين  نقابــل  حيــن  وتابــع: 

بلغــة  يتحدثــون  فلســطينيين  نشــطاء  ن  اأ يســتغربون 

نكــون  ن  اأ الحــدوث  نــادر  مــر  اأ وهــو  الدولــي،  القانــون 

مقبوليــن من المجتمع الدولــي، وهذا نتاج جهود كبيرة 

جــدا من خالل جولت للنشــطاء الدوليين في الخليل، 

وكذلــك نحــن نقــوم علــى فكــرة التطــوع وتعزيزها دون 

مقابل، وتمويلنا يعتبر ذاتيا، وهو بسيط جدا.

مشاريع متسارعة

ن مدينــة الخليــل باتــت مرتعــا للمشــاريع  ويــرى عمــرو اأ

لــى  اإ دت  اأ عــدة  عوامــل  ن  واأ المتســارعة،  الســتيطانية 

برزهــا عدم توحد برنامــج وطني حقيقي متكامل  ذلــك، اأ

هاليها. يدافع عن اأ

ن المشــروع الســتيطاني فــي القــدس والخليــل  ويؤكــد اأ

يتخذ دعما كبيرا جدا من الحركة الستيطانية العالمية 

ن التجمــع نجــح فــي الســنوات  وحكومــة الحتــالل، واأ

عــام  ي  راأ هنــاك  وكان  لبعضهــا،  بالتصــدي  الماضيــة 

ي نــوع مــن  ن اأ خليلــي قــوي جــدا ضــد الســتيطان، واأ

العتداء يتم بردة فعل شعبية كبيرة جدا.

ن الحتــالل نجــح بمســاعدة  ولكــن -بحســب عمــرو- فــاإ

ن يخلــق حالــة مــن الترهــل فــي  جهــزة الســلطة فــي اأ اأ

الحتــالل  ضــد  الفلســطيني  والعمــل  الشــعبي  العمــل 

ي العام الخليلي. والراأ

ن المشــاريع الســتيطانية خالل الســنوات  لــى اأ شــار اإ واأ

كان  جــدا،  كبيــرة  نجاحــات  حققــت  الماضيــة  الثالثــة 

قامة حديقة تلمودية جديدة في حي تل الرميدة،  برزها اإ اأ

وتوسيع المستوطنة بالمنازل المتنقلة، والحصول على 

موافقة للتخطيط لبناء 31 وحدة استيطانية في محطة 

ذن للبدء ببناء 18  الحافالت القديمة، والحصول على اإ

وحدة استيطانية في سوق الخضار القديم.

خر، يعمل الحتالل على تهويد المســجد  وعلــى صعيــد اآ

للتــراث  كامــل  بشــكل  ضمــه  تــم  الــذي  براهيمــي،  الإ

ككنيــس  الحتــالل  وضمــه   ،2010 عــام  اليهــودي 

غالقه حســب القانون  يهــودي هذا العــام، ويتم فتحه واإ

ســرائيلي، وتم ســحب صالحيات كبيرة وواضحة من  الإ

وقاف الفلســطينية، والبدء للتحضير  بلديــة الخليــل والأ

سالمية  لبناء مصعد يغير من هوية المسجد العربية والإ

كبر. عطاؤه طابعا يهوديا اأ واإ

نــه توجــد حاليــا خمس بؤر اســتيطانية  ضــاف عمــرو باأ واأ

لف شــقة  فــي الخليــل، و1800 محــل تجــاري مغلق، واأ

كاملــة  شــوارع  لــى  اإ ضافــة  اإ الحتــالل،  وامــر  باأ مغلقــة 

عائــق  ومئــة  عســكريا،  يقيــم 22 حاجــزا  كمــا  مغلقــة، 

نــه تــم تغييــر معظم  حركــة فــي البلــدة القديمــة، مبينــا اأ

ســماء يهودية مثل شارع باب الخان  ســماء الشــوارع لأ اأ

لــى "عيمــك عفــرون"، ويعنــي وادي الخليــل، وشــارع  اإ

لى "شارع الملك داود". الشهداء اإ

ما المطلوب؟

ن الجهود المطلوبة  وفي مواجهة كل ذلك، يرى عمرو اأ

المدينــة  هالــي  اأ يســتطيع  حتــى  ومتكاملــة،  وحدويــة 

الوقوف في وجه الستيطان.

الرســمية  الجهــود  تضافــر جميــع  ضــرورة  علــى  وشــدد 

الســتيطاني  المشــروع  لصــد  والحزبيــة  والمؤسســاتية 

ن  ضــاف: الــذي مــن الممكــن اأ فــي الخليــل وغيرهــا. واأ

يوقف زحف الستيطان هو الوحدة الوطنية الحقيقية، 

فعاليــات  عبــر  يكــون  لالســتيطان  مقــاوم  وبرنامــج 

حياتنــا  مــن  روتينــا  المقاومــة  تكــون  ن  واأ مســتمرة، 

لتعزيــز صمــود العائــالت، عبر تعزيــز وتنمية المشــاريع 

مــع  المســتهدفة، وخلــق حالــة اشــتباك  المناطــق  فــي 

للبلــدة،  زيــارات  وتنظيــم  مســتمر،  بشــكل  الحتــالل 

ســواقا حرة،  ســواق فيهــا، واعتبارها اأ القديمــة، وفتح الأ

همية دعم  كد علــى اأ وكذلــك فتــح محطات للحافالت. واأ

المــدارس فــي تلك المنطقة، ودعم نشــاطات ل منهجية 

للطــالب في مــدارس نموذجية جاذبــة للطالب، ووضع 

العلــم الفلســطيني علــى المنــازل، ومســاعدة العائــالت 

بالبتعاد عن العتماد على الطرود الغذائية التي تسيء 

لكرامــة المواطــن، واســتبدال مشــاريع صغيــرة تنمويــة 

هميــة تشــجيع الســياحة الدوليــة  بهــا.  كمــا شــدد علــى اأ

والعربيــة فــي الخليل، وزيارتهــا، وتوحيد صالة الجمعة 

فــي البلــدة القديمة، عبر برنامج وطني فلســطيني تكون 

لــه ميزانيــات واضحــة، وبرنامــج دولي لفضــح انتهاكات 

الحتالل.
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أ.د فاضل صالح السامرائي  د. عبدالباسط بدر
خــر  لــى اآ ثــر كبيــر فــي حيــاة المــرء، قــد يمتــد اإ ة اأ للنشــاأ
ولى عن  حياتــه، فالبيئــة التــي تتكون فيهــا مفهوماتــه الأ
الحيــاة والقيم والســلوك تحضــر صفاتها وخصائصها في 
نئذ على صفحة بيضاء لم تســبقها  نهــا تكـتــب اآ الناشــئ لأ
ن الناشــئ  ثيرها اأ مفهومــات مــن قبــل، ويزيد من عمق تاأ
مازالــت قدراتــه العقلية ومداركه غيــر ناضجة بعد، فهو 
و سياًئ، وما لم  يستسلم لما يتلقاه من بيئته حسنًا كان اأ
و الموجهين ما يعزز محاكمته  يكــن حولــه من المربين اأ
و لــه الوصايــة القــادرة علــى حضــه علــى فعــل  العقليــة اأ
ن الناشــئ نتــاج كامل لما  خر فاإ شــيء ومنعــه من فعل اآ

ن شرًا فشر. ن خيرًا فخير واإ يتلقاه من بيئته، اإ
ذا بلــغ  ثيــرًا اإ و الشــريرة تاأ وتــزداد المعطيــات الخيــرة اأ
الناشــئ مرحلة الشــباب، ووجد نفســه في المســار الذي 
ن قدر  لق الخير فيه اإ كان عليه في طفولته وفتوته، فيتاأ
ن  لوانــه، ويتســعر الشــر فيه اإ ن يتلقــى المزيــد مــن اأ لــه اأ
غراه بالمغريات التي ينزلق  ساقه الشيطان في دروبه واأ
ليهــا الشــباب؛ وخاصــة متع الهــوى الحرام من النســاء  اإ
خــرى.  الأ الغوايــة  وصنــوف  والمخــدرات  والمســكرات 
و  و النحــراف اأ خــذ الشــخصية مداهــا في الشــر اأ نئــذ تاأ فاآ
ذن  خراجهــا منــه ما لــم ياأ البغــي، ويصبــح مــن العســير اإ
ن  هللا سبحانه وتعالى لتلك النفس الزالقة في الخطايا اأ

تستفيق وتتطهر.. وليس ذلك على هللا بعزيز.
لوانًا غير عادية من  كرمها هللا بالهداية فربما نرى اأ ذا اأ فاإ
التغيير، ل يقتصر على الخروج من دروب الضاللة، بل 
حيانًا  يمضــي فــي التكـفيــر عما ســلف، ويزيد على ذلــك اأ
لــى رغبــة حارة  صــالح نفســه اإ ن يتعــدى بــه التغييــر اإ بــاأ
خريــن، وفي توظيف خالصــة تجربته في  صــالح الآ فــي اإ
لــى  ذا صاحــب الخطايــا الكـثيــرة ينقلــب اإ نصحهــم، فــاإ
ن  نقــاذ غيــره ممــا ســبق اأ مصلــح وواعــظ حريــص علــى اإ
تــرّدى فيــه، وهذا من فضــل هللا وعطائه، مصداقًا لقول 
الصادق المصدوق صلى هللا عليه وسلم: "قلوب العباد 

صابع الرحمن يقلبها كيف يشاء".. صبعين من اأ بين اإ

لى التمثل  قربها اإ وفي تاريخنا شواهد كـثيرة على ذلك، اأ

ّتاب  عمقهــا دللــة عبــد هللا بن المبــارك الذي يــروي كـُ واأ
ته بمؤثرات شــريرة كـثيرة حتى  ثــر في نشــاأ نــه تاأ ســيرته اأ
ن يصبــح قاطــع طريــق يســلب النــاس  مــر اأ وصــل بــه الأ
ذن هللا لــه بالتحــول فــي  ن اأ لــى اأ موالهــم وممتلكاتهــم اإ اأ
ذا به يتحول  موقف من المواقف التي توقظ الفطرة؛ فاإ
لى تائب متطهر، ثم يرتقي  من الشــر الذي انغمس فيه اإ
فــي تطهره فيصبح الواعظ الناصح والمرابط في ســبيل 
هللا مجاهــدًا بمالــه ونفســه وقريحتــه الشــعرية، ويخــط 
بعــض  ســيرة  فحســبها  عطــرة  ســيرة  وشــعره  بســلوكه 
الصحابة، ويبدع شــعرًا في النصــح والمواعظ يدعو فيه 
لــى التعلــق بحبــال هللا، والحــذر مــن حبائل  المتلقيــن اإ
عــداد للنقلــة من الحيــاة الدنيا  الشــيطان وغواياتــه، والإ

خرة والتعاظ بمن سبقونا في تلك النقلة. لى الآ اإ
يجابيــة التــي  وممــا يلفــت النظــر فــي نصائحــه الــروح الإ
كـثــر ممــا تعتمــد علــى الترهيب،  تعتمــد علــى الترغيــب اأ
ســبق مــن التهديد بالعذاب  فالوعــد بعطاء هللا الواســع اأ
المعانــي،  مــن  خيــرة  الأ يفضــل  ل  كان  ن  واإ والســعير، 
يجابــي يفتــح النفــوس لقبولــه، واحتجاجه  والخطــاب الإ
حوالهــم، وما ســيجدونه عنــد هللا من مثوبة  بالمتقيــن واأ
كـثــر مــن احتجاجــه بالعاصيــن ومــا ســيلقونه من ســوء  اأ
خيــر ل يغيــب عــن شــعره  ن كان المعنــى الأ العاقبــة، واإ
هل التقوى  يضًا. ويرســم في مقطوعاته صورًا ناصعة لأ اأ
يمان  حوالهــم فــي العبــادة، وما يجدونه من حــالوة الإ واأ
ونعيمــه فيهــا، لتكــون هــذه الصــور دافعــًا للمتلقين كي 

يسلكوا هذا السلوك، ومن ذلك قوله:
لــــذَّ النعــــيم ل  تــنـعـــــم قـــــوم بــالنعـــيم وبالتقــى           اأ

اللـذاذة بــالخمر
فقرت بهم طول الحيــاة عيونهم           وكانت لهم وهللا 

لى القبر زادًا اإ
ل ولذيــذ العيش  علــى برهــة نالــوا بهــا العــز والتقــى          اأ

بالبر والصــبر
حــوال المســتغرقين في العبادة، والمشــفقين  ويصــف اأ
يتهجــدون  الليــل  يقومــون  كيــف  هللا؛  خشــية  مــن 
ويتبتلون، ويطول سجودهم وتنهمر دموعهم، ويلوذون 

في النهار بصمت طويل يقول:
ظـلـــــم كــابـــــدوه          فـيـــسفر عـــنهم وهــــم  ذا اللــيــــل اأ اإ

ركـــوع
من في الدنيا  هل الأ طــار الخوف نـومهم فقاموا          واأ اأ

خشوع
نـيــــن مــنــــه تتفرج  لهـــم تحت الظالم وهم سجود          اأ

الضلوع
وخرس بالنهار لطول صمت         عــلـيــهــم من سكـتتهم 

خشوع

الفطــن  الداعيــة  شــخصية  شــعره  بعــض  فــي  وتبــدو   
خرين باللين والرفق،  الحكيم، الذي يحســن خطاب الآ
والبشــرى، وليــس بالعنــف والتهديــد والوعيــد، فيوجــه 
لــى الهــدى،  خريــن اإ ن يدعــو الآ خطابــه لــكل مــن يريــد اأ
لفــوا  ن يتاأ لــى اأ ويخــرج الخاطئيــن مــن دروب الغوايــة اإ
الــدروب ويحســنوا خطابهــم،  تلــك  فــي  مــن وجدوهــم 
ذا ما صحبوهم في ســفر، والســفر يكشــف من  وخاصة اإ
نفــوس الرفــاق فيــه مــا ل يكشــفه الحضــر، وهو مناســبة 
لــى الرفيــق،  لطــول صحبــة الطريــق، وحاجــة الرفيــق اإ
ليــه، فرصــة عظيمة للنصــح والهداية،  صغائــه اإ وفــرص اإ
ن يحســن  لى اأ ينبــه عبــدهللا بن المبــارك من يكون فيه اإ

الستفادة منه يقول:
ســفار قومــًا           فكــن لهــم كــذي  ذا صاحبــت فــي الأ اإ

الــرحم الشفيق
بـــعيب النفــس ذي بصــر وعلــم           غنــي النفــس عــن 

عيب الرفيق
لى  ي قــــوم           ولكـــن قــــل هـــــلم اإ خــــذ بـعـثـــرة اأ ول تــاأ

الطريق
           وتـــبقى في الزمان بال 

ُّ
خــــذ بـهـفـــوتهم ُتَمل ن تــاأ فــــاإ

صديق
وبعــد: فرحــم هللا عبــدهللا بــن المبــارك التائــب العابــد 
يمانــي  الناصــح الشــفيق، والداعيــة الموفــق بشــعره الإ
الــذي يتحــرى جوانــب الخير فــي الناس، ويوجــه الدعاة 
ســلوب الناجح، ويصنع بشــعره نموذجًا من  لــى هــذا الأ اإ
بــه،  وتســتفيد  النفــوس،  تتقبلــه  الــذي  الموعظــة  دب  اأ
ســالميين طريقــًا مــن طرق التعبيــر المبدع،  دبــاء الإ لالأ

يما فائدة. والمفيد اأ

مؤثرات النشأة واألدب

الســؤال )83(: قــال تعالــى فــي ســورة 

الصلــوات  علــى  )حافظــوا  البقــرة: 

يــة تحــث علــى  والصــالة الوســطى( الآ

يــات الطــالق  الصــالة وقــد توســطت اآ

والوفاة فما دللة هذا؟

ن المشــكالت بيــن  علــم اأ قــول وهللا اأ اأ

و الوفــاة  حــداث الطــالق اأ الزوجيــن واأ

حد الزوجين  ن يحيف اأ لى اأ قــد تــؤدي اإ

لــى ظلــم  خــر وقــد يــؤدي هــذا اإ علــى الآ

الفحشــاء  عــن  تنهــى  والصــالة  خــر  الآ

بالصــالة  تعالــى  هللا  مــر  فاأ والمنكــر 

خر  و يظلم الآ حدهمــا اأ حتــى ل يحيف اأ

ويذّكره بالعبادة. 

لنفســه  الزوجيــن  حــد  اأ ينتصــر  وقــد 

مــره هللا تعالــى بالصــالة حتــى ل يقع  فاأ

في ذلك. 

خــرى عندمــا فقــد  يــة اأ نــه فــي اآ ونذكــر اأ

مــر تعالــى  مــن وفــي حالــة الخــوف اأ الأ

ْرِض  َذا َضَرْبُتْم ِفي اْلَأ يضًا )َواإ بالصــالة اأ

ْن َتْقُصــُروا ِمــَن  َفَلْيــَس َعَلْيُكــْم ُجَنــاٌح اَأ

ِذيــَن  الَّ َيْفِتَنُكــُم  ْن  اَأ ِخْفُتــْم  ْن  اإ ِة  ــالَ الصَّ

ا  نَّ اْلَكاِفِريــَن َكاُنــوا َلُكــْم َعــُدوًّ َفــُروا اإ كـَ

مــر  ُمِبيًنــا )101( النســاء( . وكذلــك الأ

ينشــغل  ل  حتــى  يكــون  قــد  بالصــالة 

الصــالة  عــن  بالمشــكالت  الزوجيــن 

فيتركوها.
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توسيع مظلة الشمول ألصحاب المهن الحرة
دار السالم/ متابعة

يعانــي العمــال في وطنهم من شــظف العيش بالمقارنة 

مــع بقيــة العمــال فــي دول العالــم لعــدم وجــود نقابات 

خاصة بهم، مع انهم ركيزة من ركائز المجتمع وتقدمه، 

حد  فحقوقهــم مهدورة وهناك شــح في فــرص العمل، واأ

الســباب فــي ذلــك قانــون عــام 1987 عنــد تحويلهــم 

لغاء  ة اإ الــى موظفيــن، والغــاء نقاباتهــم وكانت المفاجــاأ

مخصصاتهــم وتقليــل رواتبهم، ومع مــرور الزمن وتمتع 

بالحيــاة  المســاهمة  فــي  حقوقــه  مــن  بجــزء  المواطــن 

ســرته، حيث في  القتصاديــة ولتحقيــق الضمــان لــه ولأ

القطــاع الخــاص، هنــاك )8( مالييــن مــن العمــال غيــر 

مشمولين، باي ضمان ل صحي ول اجتماعي ول تقاعد، 

اســوة  بالضمــان،  لشــمولهم  عديــدة  مطالبــات  وبــرزت 

بموظفي الدولة المشمولين بقانون التقاعد.

ة ومعادلة الراتب مكافاأ

تحدثــت عــن القانــون المذكور مديــر عام دائــرة التقاعد 

والضمــان الجتماعــي في الــوزارة خلود حيــران فنجان 

فقالــت: }مــن اهــداف القانــون توســيع مظلة الشــمول، 

فهــو يشــمل كل اصحــاب المهــن الحرة بما فيهم ســائق 

ســيارة الجــرة، والعاملــون فــي ورش القطــاع الخــاص 

جــازة  ة التــي تعمــل فــي بيتهــا، ويتــم اعطاؤهــا اإ والمــراأ

ن تكــون عاملــة مضمونــة يســتقطع منهــا  مومــة، علــى اأ اأ

ن تمالأ قاعدة بيانات". شهريا نسبة معينة بعد اأ

القطــاع  فــي  كان  الــذي  العامــل  ن  اأ فنجــان"  كــدت  واأ

فــي  امتيــازات  ولــه  بالتقاعــد  يشــمل  ســوف  الخــاص 

العامــل  صابــة  اإ وعــن  الخدمــة"،  باضافــة  المكافئــة 

ة للعامــل المصاب،  بكورونــا، اشــارت الى صــرف مكافاأ

وهي راتب شــهري لمدة ثالثة اشــهر، ولفتت فنجان الى 

ان القانــون بعــد المصادقــة عليــه ســوف يخــدم العامل 

حاليــا والمتقاعــد الســابق، اما الختالفــات فهي معادلة 

خذ منحة وليس راتبا،  الراتب حاليا للعامل المتقاعد ياأ

ن المعادلــة ل تطابــق الوضــع الحالــي، وبعــد موافقــة  لأ

مجلــس الوزراء ومجلس الدائرة اصبحنا نعطي للعامل 

المتقاعــد منحتيــن بدل التقاعد، وهــذا يحدث كل عام، 

ولكن في القانون الجديد ســوف يفعل الراتب السابق، 

ن الراتب التقاعدي للعامل سوف  وعلى هذا الساس فاإ

يزداد. 

 امتيازات القانون

علــى  يحصــل  ســوف  الجديــد  العامــل  ان  واكــدت" 

ة  امتيــازات منهــا )الجــازة، الضمــان الصحــي، المكافــاأ

ســتقل فترتهــا(، ففــي الســابق مدتهــا ســنة ولكــن فــي 

شهر". القانون الجديد ستكون كل 6 اأ

ن القانــون الجديد شــاركت فــي اعداده  واشــارت الــى" اأ

الدائرة القانونية في دائرة التقاعد والضمان الجتماعي 

للعمــال والتحــاد العــام للعمــال والنقابــات والقطــاع 

القانــون  ن  واإ للعمــل،  الدوليــة  والمنظمــة  الخــاص 

عّد على ضــوء التغيرات  الجديــد هــو قانــون 2016 وقد اأ

التــي مــرت خــالل 6 ســنوات، وقــد اشــترك معــه قانون 

مينــات الجتماعيــة، وتــم اعــداد القانــون بنــاء علــى  التاأ

معانــاة العامــل وعدم تمتعه بحقوقــه والقانون الن في 

مجلــس النــواب مــع العلــم ان اللجنــة النيابيــة للعمــل 

كانت معنا في اللجان".

ي عامل مضمون، اذا  ن اأ وختمت حديثها بالشارة الى اأ

ســرته تســتحق الراتــب، وان العامل  تعرض لحادث، فاأ

كان مظلوما لكونه بعيدا عن العالم. 

التامينات الجتماعية

تحــدث صــدام نعمــة رشــيد المشــاور القانونــي لدائــرة 

التقاعــد والضمان الجتماعــي للعمال في الوزارة حيث 

قــال:" دائرتنــا تعمــل وفــق قانــون الضمــان الجتماعي 

رقــم )39( لســنة 1971 وهــذا القانــون قديــم وقد مرت 

قانــون  عــداد  باإ ت  بــداأ الدائــرة  لذلــك  ســنوات،  عليــه 

ضافة  جديــد يخــدم كال مــن الطبقة العاملة والدائــرة، باإ

مميــزات جديدة تخدم العامــل واصحاب العمل والغاء 

الســلبيات، التــي يعاني منها وتقلــل الضغط على الدولة 

وتنشــيط  الحكومــة،  لــدى  بالتعييــن  الشــباب  بطلــب 

ت الدائــرة اصــدار قانــون  القطــاع الخــاص، لذلــك ارتــاأ

جديد يعطي الحقوق لكل الطراف. 

ولفــت رشــيد الــى ان "دائــرة التقاعــد والضمــان عملــت 

علــى ايجــاد هــذا القانــون منــذ عــام 2014 وتم تشــكيل 

اللجــان الخاصــة لدراســته وانتهينــا من اعــداده في عام 

2016 وتــم رفعــه الــى مجلــس شــورى الدولــة، ثــم الــى 

صدرت  ن الدولــة قد اأ مجلــس الــوزراء وتوقــف هناك، لأ

الجتماعيــة(  )التامينــات  قانــون  باســم  جديــدا  قانونــا 

والــذي يدمــج القطــاع الخــاص مــع القطــاع العــام، اي 

يربــط تقاعــد موظفــي الدولة مــع تقاعد العمــال، وكانت 

وجهــة نظــر الــوزارة و الدائرة رافضة لذلــك، لالختالف 

في القوانين ومن ثّم يبخس حق العامل، وكنا جاهدين 

للوصــول الــى اظهــار القانــون واســتطعنا الغــاء قانــون 

التامينــات، واوجدنــا قانــون الضمــان الجتماعــي الــذي 

يخص فقط العمال".

ن اهم فقرة تم التركيز عليها في القانون الجديد  مبينا " اأ

فقرة التقاعد اي زيادة الراتب التقاعدي للعامل، حيث 

كان العامل ياخذ راتبا تقاعديا قدره )200( الف دينار 

شــهريا علــى ضوء القانــون الجديــد، صار تقاعــد العامل 

معادلــة  وهــي  شــهريا،  دينــار  الــف   )400( القــل  فــي 

تقاعديــة منصفــة تتســاوى مــع تقاعــد الموظــف، وهــي 

)50 و  2 ٪( مضروبة عدد اشــهر الخدمة مقســومة على 

)12(، كمــا تمــت اضافــة مخصصــات غالء معيشــة 1 ٪ 

للراتــب التقاعــدي عــن كل ســنة خدمــة اي الــذي لديــه 

خدمــة )40 ســنة( تكــون لديه مخصصــات 40 ٪ اضافة 

للراتــب التقاعدي، وكذلك تمــت اضافة ضمان المومة 

وفــق منظمــات العمــل الدوليــة واجــازة )14 اســبوعا(، 

خيريــة التــي تفــرض علــى  كمــا تــم تقليــل الغرامــات التاأ

صاحب العمل، حيث كانت ســابقا في كل شــهر تاخير 

2 ٪، وتــم ايقافهــا بحيــث ل تتجــاوز الضعف وبعد ســتة 

اشــهر تفــرض الغرامــة، بينمــا فــي القانــون القديــم بعــد 

شــهر مباشــرة تفــرض الغرامــة، اضافــة الــى الكـثيــر من 

الميزات، التي تخدم العامل ومنها ضمان التعطيل عن 

العمــل، مثلمــا يحدث الن بســبب تفشــي وبــاء كورونا، 

فعنــد تعــرض العامــل الى ظــرف طــارئ ادى الى توقفه 

عــن العمــل، هنــا الدائــرة تتحمــل رواتب العامــل طيلة 

فترة انقطاعه عن العمل". 

ممولة ذاتيا

وعن الضائقة المالية التي تعاني منها الدولة اكد رشــيد 

" ان هذا القانون سيعمل على تقليل العبء عن كاهل 

الــدول، حيــث ان دائــرة الضمــان الجتماعــي هي دائرة 

خذ اية منح او ايرادات من الدولة بل  ممولة ذاتيا، ول تاأ

تعتمد على ايراداتها، التي تاتي من الشتراكات للعامل 

وهــي 5 ٪ مــن اجــره و12 ٪ مــن صاحــب العمــل، كمــا 

لدينــا عقارت نســتثمرها وكذلــك الودائع في المصارف، 

ودائرتنا ممولة ذاتيا منذ 2014". 

القانــون  علــى  وافــق  الــوزراء  مجلــس  ان  رشــيد  واكــد 

واحالتــه علــى مجلــس النــواب لغــرض التصويــت عليــه 

بتاريخ 7 / 1 / 2021. 

عمال اتحاد رجال الأ

نائــب رئيــس اتحــاد رجال العمــال الخبيــر القتصادي 

باســم جميــل انطــوان تحــدث لـ"الصبــاح" عــن قانــون 

هــذا  ان   " فقــال:  للعمــال  الجتماعــي  الضمــان  تقاعــد 

 )10( مــن  اكـثــر  لفتــرة  دراســة  موضــع  كان  القانــون 

بعــد  ن  مــن يعرقــل نشــره، والآ ســنوات، وكان هنــاك 

والمحتجيــن  الشــارع  وحركــة  واللحــاح  المطالبــات 

واســتجابة لمطالــب العمــال المتواصلــة، وكانــت نقابة 

العمــال الجهــات المفاوضــة واتحــاد الصناعــات ايضــا، 

اضافــة الــى منظمــة العمــل الدوليــة وهــي اكبــر منظمــة 

في المم المتحدة، واخيرا قدم مشــروع تقاعد الضمان 

الجتماعــي للعمــال وفيــه تم تحديد مدة 15 ســنة يحق 

خر  للعامــل ان يتقاعــد، والــذي لديــه خدمــة في مــكان اآ

يســتطيع اضافتها والعامل متعب في ظروف عمل غير 

مستقرة".

ميم اصبح  ويلفــت انطــوان الى عام 1964 في زمــن التاأ

العمــال شــركاء بنســبة 25 ٪ مــن الرباح المقــررة بعد 

طــرح الضريبــة لكــن فــي 2003 تــم تجميــد القانــون، 

وكانت هذه النســبة تؤخذ من شــركات القطاع الخاص 

واثــرت المطالبــات ببروز هــذا القانون، الذي ما زال في 

مجلــس النــواب، ويشــمل شــركات عديــدة فــي القطــاع 

عنــد  الحكومــة  فــي  المهنــدس  كان  فمثــال  المختلــط، 

الــف  التقاعــد يكــون راتبــه التقاعــدي مليونــا و)800( 

دينــار وكان تقاعــد العمــال في الســابق ل يتجــاوز 200 

الف دينار في خدمة )30 - 40( سنة، ولذلك لم يستفد 

منه العمال بشــكل مجــٍز، وكان العامل يرفض النتماء 

الســابق، بحيــث كان عددهــم ل  الضمــان  قانــون  الــى 

مالييــن  مجمــوع  مــن  عامــل  الــف   )280( الـــ  يتجــاوز 

العمــال، والذيــن يســتلمون التقاعــد كانــوا ل يتجــاوزن 

)90 ( الف عامل فقط. 

 القانون القديم

وعــن شــروط القانــون القديــم لفــت انطــوان "انــه يتــم 

استقطاع مبلغ 5 ٪ من العامل ورب العمل يدفع 12 ٪ 

ن توضع في صندوق  وتكون النسبة 17 ٪، والمفروض اأ

الحكومة لتكون تقاعدا للعامل في المستقبل، والكـثير 

مــن العمال عند تقاعدهم يســحبون هــذه التخصيصات 

مــن الصنــدوق، ويبقون مــن دون تقاعــد، وكانت هناك 

مؤسســة الســتثمارات العمالية، والتي كانت تســتقطع 

رباح الشــركات، وفي عــام 2003 تم تجميد  25 ٪ مــن اأ

 واعتبــر مــن النظــام الشــتراكي 
َ

هــذا القانــون، ولــم يلــغ

وكان في ذلك القانون ضمان صحي ايضا". 

وبيــن ان فــي عــام 1987 اصــدر النظــام الســابق قانونا 

بجعــل العامــل موظفا لكي يذوب العمال، ول يطالبون 

بحقوقهــم، ويكــّون تكـتــال عماليــا فتــم اخضاعهــم لهــذا 

الفانون، ولم يتمتعوا بمكاسب مالية، وبعد المطالبات 

الشعبية جاء قانون تقاعد الضمان الجتماعي للعمال.
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بو يعرب المرزوقي .د اأ اأ

التحليــل  ليــه  اإ يصــل  مــا  بيــن  تناظــر  مــن  عرضــه  اأ مــا 

ي  الفلســفي للفعــل السياســي مــن حيــث هــو سياســي اأ

حرار لذاتهــاـ  وذلك هو  مــن حيــث هــو قوامة جماعــة الأ

معنــى كونهــا جماعــة عادت علــى نفســها لتجعلها نظاما 

ني  ويل القراآ ليه التاأ ي الدولة ـ وما يصل اإ لكل وظائفها اأ

رض والســتخالف فيها يقبل  لمعنــى الســتعمار فــي الأ

سالم  ن الإ الترجمة التالية مع فرق جوهري يتمثل في اأ

ل يكـتفــي بالــكالم عن جماعة معينة بل هو يعتبر ذلك 

نسانية ككل يمدنا بالنتيجة التالية: شامال الإ

ي عالقتهــا بالمــكان  1.التناظــر فــي تحقيــق التمكيــن اأ

)جغرافيتها ومجالها الحيوي العضوي(.

ي عالقتهــا بالزمــان  2.التناظــر فــي تحقيــق التزميــن اأ

)تاريخها ومجالها الحيوي الروحي(.

و فلســفيا  مــا دينيا اأ لــى افتراض ـ اإ وهــو مــا يــؤدي حتما اإ

التمكيــن  لشــروط  نســان  الإ حيــازة  يعلــل  وراء  لمــا  ـ 

والتزميــن فــي كيانــه العضوي والروحــي واتصاف كيان 

العالــم المحيــط بــه جغرافيا )تضمن الطبيعة لشــروط 

وتاريخيــا  التســخير(  ن  القــراآ ويســميه  نســان:  الإ بقــاء 

نســان لالســتفادة من  )تضمن التاريخ لشــروط فعل الإ

ن الفطرة(. تلك الشروط: ويسميه القراآ

ثبتــه ل يعبــر عــن عقيــدة ذاتيــة  ذن فالتناظــر الــذي اأ واإ

ن نفســه  نكرهــا ـ بــل عــن بيــان مــا قــال القــراآ ن اأ ـ دون اأ

نــه حقيقــة فــي فصلــت 53. وبهــذا  نــه عيــن مــا يبيــن اأ اإ

ن بكونه اســتراتيجية توحيد  المعنــى يصح وصــف القراآ

ين:  نسانية بمبداأ الإ

خوة البشرية كما عرفتها النساء. ول هو الأ 1 ـ الأ

2ـ  الثاني هو المساواة بين البشر كما عرفتها الحجرات.

والطبقــي  العرقــي  التمييــز  نفــي  ذلــك  عــن  ويترتــب 

والجنســي والطائفي والقتصار علــى المفاضلة بالتقوى 

مــرا واقعا  ومــن ثــم فال بد مــن القبــول بالتعدد الديني اأ

ســالم  لى يوم الدين رغم اعتقاد الإ رجاء الحســم فيه اإ واإ

ن  ســالم لأ ن الدين واحد عند هللا في الواجب وهو الإ باأ

هــذا التمييــز يحقــق شــرطي حريــة المعتقــد والتعايــش 

بين البشر:

ن  القــراآ فــي  التناظــر  يكــون هــذا  ن  اأ يترتــب عنــه  كمــا 

ي فــي العالــم كلــه فــال يقتصــر مثــل التجــارب  كونيــا اأ

ديان  الدينية الســابقة على جماعة دون جماعة ككل الأ

الطبيعية وكالدينين المنزلين المعلومين:

1.مثــل اليهوديــة الخاصــة باليهود من حيــث هم قبيلة 

فيكــون الرســول يهوديــا والرســالة خاصــة بشــعب هللا 

ن باقي البشر خدم لهم. المختار دون سواه لأ

مــن جنســها وحــاول  هــي  التــي  المســيحية  مثــل  و  2.اأ

ن يصبح مســيحيا  لــى كل مــن يقبــل اأ بولــص توســيعها اإ

ل من شــعب  ن الرســل ل يكونون اإ ن يقبل باأ وبشــرط اأ

هللا المختار. 

نيــة للدينــي مــن حيــث هو سياســة  ن الرؤيــة القراآ كمــا اأ

شــديدة  تبــدو  الغيــب  عالــم  بمعاييــر  الشــهادة  عالــم 

المعرفــة  يقبــل  ل  ممــا  تؤخــذ  المعاييــر  ن  لأ المفارقــة 

نســانيين بحيــث يكون النمــوذج خارج ما  والتقييــم الإ

ن  نسان علما وعمال وهو من مفارقات القراآ يحيط به الإ

الــذي يتكلــم عــن الغيــب بمــا يبــدو قياســا علــى عالــم 

ن كل شيء فيه ليس كمثله شيء. الشهادة مع حرز اأ

نه علم  ن عــن الغيــب وكاأ فيكــون توهــم مــا يقولــه القــراآ

نســان مــن  نــه علــم بمــا يتصــوره الإ بالغيــب فــي حيــن اأ

نســان بلســانه  ن خطــاب هللا لالإ الغيــب عندمــا يتوهــم اأ

نســان  الإ ن  فلــكاأ نســان.  لالإ الغيــب  لســر  كشــفا  يعنــي 

بلســان هللا  يخاطبــه  يتصــور هللا  ذلــك  يتوهــم  عندمــا 

نسان  ن لالإ نسان. فما في خطاب القراآ وليس بلســان الإ

نســان وليســت  نســان كما يتصورها الإ هو نســب هللا لالإ

ن هذه من الغيب. ليه كما هي عند هللا لأ حقيقة نسبه اإ

نيــة للدينــي مــن حيــث هــو سياســة عالــم  الرؤيــة القراآ

الشــهادة بمعاييــر عالــم الغيــب تبــدو شــديدة المفارقة 

والتقييــم  المعرفــة  يقبــل  ل  ممــا  تؤخــذ  المعاييــر  ن  لأ

نســانيين بحيــث يكــون النموذج خــارج ما يحيط به  الإ

ن الــذي  نســان علمــا وعمــال وهــو مــن مفارقــات القــراآ الإ

يتكلم عن الغيب بما يبدو قياسا على عالم الشهادة مع 

ن كل شيء فيه ليس كمثله شيء. حرز اأ

نيــة للدينــي مــن حيــث هــو سياســة عالــم  الرؤيــة القراآ

الشــهادة بمعاييــر عالــم الغيــب تبــدو شــديدة المفارقة 

والتقييــم  المعرفــة  يقبــل  ل  ممــا  تؤخــذ  المعاييــر  ن  لأ

نســانيين بحيــث يكــون النموذج خــارج ما يحيط به  الإ

نسان الإ

ن وجــود الدولــة التــي تحقق هذه الحمايــة لجعل تلك  اإ

صبحــت كمــا بيــن ابــن خلــدون غايــة  الرعايــة ممكنــة اأ

ذا انفــرط عقــد  نهــا شــرط بقائهــا. فــاإ وجــود الجماعــة لأ

مم حكم نفسها  مة من الأ ذا فقدت اأ ي اإ الدولة بالكلية اأ

و عصبياتهــا بلغة  الــذي تتوالــى عليــه قواهــا السياســية اأ

نها قد تنقرض. ابن خلدون فاإ

ول هــو الــذي ذكر  لذلــك فالدولــة عنــده لهــا معنيــان الأ

ربعين  جيال فــي الأ عمــاره واعتبرهــا ل تتجــاوز ثالثــة اأ اأ

ن بقيت  قصى هو 120 سنة واإ ن عمرها الأ سنة بحيث اإ

خرى سواء كانت  بعد ذلك فهي تصبح جزءا من دولة اأ

مــة التــي غلبتهــا وســيطرت  و مــن الأ مــة اأ مــن نفــس الأ

عليها.

ن وجــود الدولــة التــي تحقق هذه الحمايــة لجعل تلك  اإ

صبحــت كمــا بيــن ابــن خلــدون غايــة  الرعايــة ممكنــة اأ

ذا انفــرط عقــد  نهــا شــرط بقائهــا. فــاإ وجــود الجماعــة لأ

مم حكم نفسها  مة من الأ ذا فقدت اأ ي اإ الدولة بالكلية اأ

و عصبياتهــا بلغة  الــذي تتوالــى عليــه قواهــا السياســية اأ

نها قد تنقرض. ابن خلدون فاإ

 وذلــك هــو المعنــى الثانــي للدولــة التــي تتوالــى عليهــا 

و الدولة التي تتوالى  مة داخليا اأ العصبيات في نفس الأ

علــى التمكيــن والتزمين من خارجهــا فيجتمع النوعان 

شمل من ذلك مثال الخالفة العباسية دامت  في دولة اأ

كـثــر مــن ســتة قــرون ولكــن بتوالــي العصبيــات مــن  اأ

مــة. ويمكــن اعتبــار عــدد الــدول بهــذا المعنــى  نفــس الأ

نســانية كلها من  لــى الحــد الذي قــد يجعل الإ متناقصــا اإ

ول والدولة  هــذا الجنــس جامعة بين الدولة بالمعنى الأ

بالمعنى الثاني:

ولمــا كان البقــاء هــو الغاية وكانــت الغاية   .1

ي  كمــا ســماها ابــن خلدون هــي البعد الثاني مــن علمه اأ

ن العمران البشــري الذي وضع  نســاني فــاإ الجتمــاع الإ

داة للبقاء.  ل بوصفه اأ ول اإ ول ليس اأ بعدا اأ

نساني  وكانت هذه الغاية هي الجتماع الإ  .2

نــس بالعشــير ـ مــن  الــذي يتعلــق بالمقــوم الروحــي ـ الأ

داة  و الســتخالف والعمران البشــري اأ نســان اأ وجود الإ

و  نســان اأ نــه يتعلــق بالمقــوم العضــوي مــن وجــود الإ لأ

رض. الستعمار في الأ

ن  وختامــا لهــذا الفصــل وللمحاولــة كلها يمكــن القول اإ

صــالح التحريــف الذي  ثــورة ابــن خلــدون تمثلــت في اإ

صاب علوم الملة: اأ

فهــي قــد تركــت فصلــت 53 التــي تطلــب معرفــة تبيــن 

ي  نفس اأ فاق وفي الأ يات هللا فــي الآ ن في اآ حقيقــة القــراآ

فاقه( وفي كيانه  نســان )اآ في الطبيعة والتاريخ حول الإ

نفــس( لمعرفــة ما  نســان )الأ العضــوي والروحــي فــي الإ

رض بقيم  ن من شــروط الســتعمار في الأ يذكر به القراآ

الستخالف استراتيجية كونية لتوحيد البشرية.

ل عمــران 7 التي نهى  واســتعاضت عنهــا بالنشــغال بــاآ

مة  صبحت علوم الأ ويل المتشــابه فاأ ن فيهــا عن تاأ القــراآ

عمالهــا كلهــا محكومــة بزيــغ القلــوب وابتغــاء الفتــن  واأ

صلها التفســير لم يكن لها  ومــن ثــم فكل علــوم الملة واأ

نها  لى مفهــوم السياســة الفاعلة لأ ثيــر منتســب اإ دنــى تاأ اأ

اقتصرت على السياسة المنفعلة بالطبيعة وبالتاريخ:

هليــة فــي النظــر  سســت للحــرب الأ نهــا اأ لأ  .1

حــول  والفلســفة  الــكالم  بيــن  دائمــا  صراعــا  والعقــد 

ويــل المتشــابه النظــري فــي الطبائــع والعقائــد بوهم  تاأ

علــم الغيــب الــذي يفيــده وهــم المطابقــة المعرفية في 

ثر لهــا في الرعاية  لى ثرثرة ل اأ النظــر مــا جعله يتحــول اإ

بالتمكين والتعمير.

هليــة في العمل  سســت الحرب الأ نهــا اأ ولأ  .2

ويل  والشرع صراعا دائما بين الفقه والتصوف حول تاأ

خــالق والشــرائع بوهــم تمــام  المتشــابه العملــي فــي الأ

العمــل الــذي يفيــده وهــم المطابقة القيميــة في العمل 

لى قتــال دائم في الحمايــة بالتزمين  مــا جعلــه يتحول اإ

والستخالف.

لــى يومنا هــذا نعانــي من نفس  ولســوء الحــظ مــا نــزال اإ

ن انفرط عقد  هليتين بعد اأ ي مــن الحربيــن الأ دواء: اأ الأ

ســالميين وثمرتيهمــا فــي الثروة  الجغرافيــا والتاريــخ الإ

ن الكريم والســنة  ل القراآ وفــي التــراث ولم يبق صامدا اإ

الشــريفة التــي هــي محاولــة فــي تطبيقــه بالمعنــى الذي 

ي بمعنى التمكين والتزمين.  حاولت وصفه اأ

ســالم  الإ بيــن  الحاليــة  الكونيــة  المعركــة  مــدار  وهــو 

نســان بعده الذي يستمده من  والعولمة التي ســلبت الإ

الســتخالف والــذي بفقدانــه يصبــح ما يســمونه تعميرا 

الحاليــة  تكــون عالقتهــا  ن  اأ مــة  لالأ ينبغــي  تدميــرا. ول 

التــي  بالحضــارات  عالقتهــا  مثــل  الغربيــة  بالحضــارة 

ي الكـتفاء بمحاكاتها في الممارسة التمكينية  ســبقتها اأ

ســالم على الشــعائر والعبادات  والتزمينيــة بوهــم رد الإ

ذا لم  دون ثمراتهــا فيهمــا. والعلــة مضاعفة وقــد تتكرر اإ

نفهم هذه الضرورة:

التفســير  ي  اأ الخمســة  الملــة  فعلــوم   .1

والعلمــان  والفلســفة(  )الــكالم  النظريــان  والعلمــان 

العمليــان )الفقــه والتصوف( صارت كلها من جنس ربا 

قــوال التــي ل تقول شــيائ ذا فعلية فــي التمكين وفي  الأ

ن. التزمين بالمعنيين اللذين حددهما القراآ

المطبقــان  العمــالن  ي  اأ الملــة  عمــال  واأ  .2

علــى  اقتصــرت  للقيــم  المطبقــان  والعمــالن  للمعرفــة 

مواصلــة تقاليــد مــا كان موجــودا فــي الحضــارات التــي 

ل بالشــكليات التعبدية التي  ســبقت ولم تختلف عنها اإ

لم تعد موصولة بثمراتها في التعمير وفي الستخالف.

وان لالســتئناف وهــو مــا يقتضــي تجــاوز هذا  ن الأ وقــد اآ

لــى اســتراتيجية الرســالة فــي تحقيق  الخلــل والعــودة اإ

التــي  الفعــل  بسياســة  والتزميــن  التمكيــن  شــروط 

ســتخلصنا مــن سياســة رد الفعــل فــي الوظائــف التــي 

وصفــت فــي هــذه المحاولــة ما تقــدم عليها مــن منطلق 

والســتخالف  التعميــر  فــي  نيــة  القراآ الســتراتيجية 

الكونيين.
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شيخنا محمد عمو

ســالم مثــل ينبوع من المــاء الصافي النمير، وســط   “نشــاأ الإ

شــعب همجــي يحيا فــي بالد جــرداء بعيدة عــن ملتقى طرق 

غزيــرًا  الينبــوع  ذلــك  وكان  نســاني،  الإ والفكــر  الحضــارة 

لــى نهر،  لى جــدول، ثم اإ لــى درجــة جعلتــه يتحــّول وشــيكًا اإ اإ

لف القنــوات تتدفــق فــي  ُع منــه اآ مــر فتتــرَّ خــر الأ ليفيــض اآ

البــالد. وفــي تلــك المواطــن التــي ذاَق فيها القــوم طعم تلك 

ْت المنازعات وُجِمَع شمل الجماعات  يَّ عجوبية، ُسِوّ المياه الأ

علــى  ر الــذي كان هــو القانــون الأ المتناحــرة. وبــدًل مــن الثــاأ

صــل واحــد فــي  والــذي كان يشــّد العشــائر المتحــدرة مــن اأ

خوة بين  رابطــة متينــة، ظهرت عاطفة جديدة هــي عاطفة الأ

خالق   ُعليا مشتركة من الأ
ٌ

لى بعض ُمُثل ناس تشّد بعضهم اإ اأ

والدين”.

يطاليــة  بهــذه الفقــرات المترابطــة، افتتحــت المستشــرقة الإ

ســتاذة  الدكـتــورة لورا فيشــيا فاجليــري )1893-1989م(، اأ

ســالمية في جامعة نابولي  اللغــة العربية وتاريخ الحضارة الإ

ســالم(، الذي  ــم )دفــاع عن الإ يطاليــة ســابقًا، كـتابهــا القِيّ الإ

لدو كازيللي”،  نجليزيــة الدكـتور “اآ لى اللغة الإ قــام بترجمته اإ

لى اللغــة العربية منير البعلبكــي، وصدرت طبعته  ثــم نقلــه اإ

الخامسة عن دار العلم للماليين عام 1981م، ول يزال ُيعدُّ 

سالم،  هم الكـتابات الستشراقية التي اهتمت بتاريخ الإ من اأ

نــه موجــز “بالغ النفاســة” عــن تاريخ  فحقيقــة هــذا الكـتــاب اأ

سالم ورسالته، وقد اعتمدت فيه المؤلفة على “علم غزير،  الإ

م”]2[، كما  خالص عميق، ومشاركة وجدانية، وحسن تفهُّ واإ

يقول حسن ظفر هللا خان في تقديمه لهذا الكـتاب.

طروحته تضاريس الكـتاب واأ

عــن  ســالم(  الإ عــن  )دفــاع  كـتابهــا  فــي  فاجليــري  تحدثــت 

ســالم وتطوراتــه مــن خالل ســبعة فصول رئيســية  تاريــخ الإ

يركــز كل واحــد منهــا علــى جانــب معين، حيــث توقفت مع: 

ســالمية، ومعنى  سالم، وبســاط العقيدة الإ ســرعة انتشــار الإ

سالمي  سالمية، والحكم الإ خالق الإ سالمية، والأ الشــعائر الإ

ســالم، واختتمت حديثها  والحضارة، ومعنى التصوف في الإ

ســالم بالعلم، وقد اســتطاعت  بتســليط الضوء على عالقة الإ

ن تكشف للقارئ  فاجليري من خالل هذه الفصول السبعة اأ

ســالم  العربــي والغربــي معــًا عــن جوانــب رائعة من تاريخ الإ

ودستوره وشخصية رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم.

عجاب الدكـتورة فاجليري  ويبــدو جليًا لقارئ الكـتاب مــدى اإ

ن الكريــم والنبــي محمــد صلــى هللا  ســالم والقــراآ بتعاليــم الإ

لى  مور التــي دعــت المؤلفة اإ بــرز الأ عليــه وســلم، ولعــل من اأ

ســالم: عدالُتــه ووســطيُته ورحمُتــه وشــموليُته  عجــاب بالإ الإ

وقوُتــه وقدرُتــه علــى الســتمرار والنتشــار، رغــم العواصــف 

والمكائــد التاريخيــة التــي كانت -ول تــزال- تحيط به من كل 

طروحة فاجليري  ن اأ حــدب وصــوب. ومن هنا يمكن القــول اإ

فــي هــذا الكـتــاب تــدور حــول الســؤال الكبيــر: مــا ســر قــوة 

ســالم وقدرتــه علــى الســتمرار والنتشــار الســريع؟ ونحن  الإ

ن تقــدم مــن خالل هذا  ن فاجليــري قــد اســتطاعت اأ نعتقــد اأ

جابــة صادقــة ورائعــة علــى هــذا  الموجــز التاريخــي النفيــس اإ

جابة-  الســؤال المهم، ولعلها اســتطاعت -من خالل تلك الإ

ســالم  لــى تعاليــم الإ ن تشــّد القــارئ الغربــي قبــل العربــي اإ اأ

تيــه الباطــل مــن بين يديــه ول من  وكـتابــه العزيــز الــذي ل ياأ

 من حكيم حميد.
ٌ

خلفه، فهو تنزيل

سالم السر وراء سرعة انتشار الإ

انتشــار  ســرعة  مــن  ذهولهــا  فاجليــري  الدكـتــورة  ُتخفــي  ل 

لى نهــر، وحقــق فتوحات  ســالم الــذي تحــّول مــن ينبــوع اإ الإ

صبح دينًا شــاماًل صلبًا ل ســبيل  نحاء العالم، واأ واســعة في اأ

قته “ممالك  اره الصافي العنيف طوَّ ن تيَّ لــى مقاومته، رغم اأ اإ

ــل حضارات قديمــة”. وقد توصلــت فاجليري من  جبــارة تمٍثّ

نها  لى اأ سالم وقوته اإ خالل تحليلها لظاهرة ســرعة انتشــار الإ

نه “من العسير على  ظاهرة لم يشهدها التاريخ قط، فقالت اإ

ســالم فتوحه التي  ن يقــدر الســرعة التــي حقق بهــا الإ المــرء اأ

لى  تحــول بهــا من ديــن يعتنقه بضعــة نقر من المتحمســين اإ

ديــن يؤمــن به ماليين الناس، ول يزال العقل البشــري يقف 

ذاهــاًل دون اكـتشــاف القوى الســرية التــي مكنت جماعة من 

المحاربيــن الجفــاة مــن النتصار على شــعوب متفوقــة عليها 

تفوقــًا كبيــرًا في الحضارة والثروة والخبرة والقدرة على شــن 

الحرب”.

ســالم الســريع في  ن الســر وراء انتشــار الإ كدت فاجليري اأ واأ

لــى جهــود المبشــرين  لــى القــوة ول اإ ربــوع العالــم ل يرجــع اإ

قدمــه  الــذي  “الكـتــاب  ن  اأ لــى  اإ يعــود  نمــا  واإ الموصولــة، 

لــى الشــعوب المغلوبــة -مع تخييرهــا بين قبوله  المســلمون اإ

عظم معجزة كان في ميسور  ورفضه- كـتاَب هللا، كلمة حق، اأ

رض” ، ثم ذهبْت  لى المترددين في هذه الأ ن يقدمها اإ محمد اأ

ســالم  ن معجزة الإ بعــد مــن ذلــك فقالــت: “اإ لــى اأ فاجليــري اإ

لينــا الرواية الراســخة غير  ن الــذي تنقل اإ العظمــى هــي القــراآ

نه كـتاب  نباًء تتصف بيقين مطلق، اإ المنقطعة، من خالله، اأ

ن كاًل مــن تعبيراتــه شــامل جامــع،  لــى محاكاتــه، اإ ل ســبيل اإ

كـثر مما  ومــع ذلــك فهــو ذو حجــم مناســب، ليــس بالطويــل اأ

صيل  ســلوبه فاأ ما اأ كـثر مما ينبغي، اأ ينبغــي، وليــس بالقصير اأ

دب العربي،  ســلوب فــي الأ ي نمط لهذا الأ فريــد، وليــس ثمة اأ

لينا من العصور التي سبقته”. الذي تحدر اإ

سالمية بساطة العقيدة وعمق الشعائر الإ

لــى بســاطة العقيــدة  فــي الفصــل الثانــي، تشــير فاجليــري اإ

ســالمية باعتبارهــا عنصــرًا مــن العناصر التي ســاعدت في  الإ

سالم  ن الإ سالم وقوته وقبوله، حيث تؤكد اأ سرعة انتشار الإ

ن  يمــان باأ لــى الإ نســان تدعــوه اإ لــى الإ ــه دعــوًة مزدوجــًة اإ ُيوِجّ

ســالم  ن محمــدًا رســول هللا، وقــد بــداأ نبــي الإ ل هللا واأ لــه اإ ل اإ

محمد بتجســيد هذه البســاطة بتصرفاته مع قومه، فلم يلجاأ 

حداث تنحرف عن سبيل الطبيعة  لى “استهوائهم بروايات اأ اإ

باصطنــاع  الســكينة  التــزام  علــى  ُيكرههــم  ولــم  الســوي، 

لــى تعطيــل قــدرة  ل اإ التهديــدات الســماوية التــي ل تــؤدي اإ

ن  نســان علــى التفكيــر، بــل دعاهــم ببســاطة ومــن غيــر اأ الإ

لــى التفكير فــي الكون  يكلفهــم البتعــاد عــن عالــم الحقيقة اإ

وسننه”.

نــه مــن خــالل هــذه البســاطة  اأ لــى  اإ وقــد ذهبــت فاجليــري 

الكــون  تــم تحريــر مفهــوم  ســالمية،  الإ بالعقيــدة  المرتبطــة 

نســانية مــن جميع  عــراف الحيــاة الجتماعيــة والعقــول الإ واأ

نســان  “المســوخ” التي كانت تحّط من قدرها، فاســتطاع الإ

الصحيحــة،  ووجهتــه  الرفيعــة  مكانتــه  ُيــدرك  ن  اأ خيــرًا-  -اأ

ن يــرّدد مــع النبــي محمــد قــول هللا تعالى:  مكانــه اأ صبــح باإ واأ

ِ َرِبّ اْلَعاَلِميَن{،  ي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلَّ نَّ َصاَلِتي َوُنُســكِ }ُقْل اإ

ْرَض  ــَماَواِت َواْلَأ ــِذي َفَطــَر السَّ ْهــُت َوْجِهــَي ِللَّ ــي َوجَّ ِنّ وقولــه: }اإ

َنا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن} َحِنيفًا َوَما اَأ

شــارت  ســالمية، اأ وفــي ســياق حديثهــا عن معنى الشــعائر الإ

ســالم  ركان الإ لــى عمــق تلك الشــعائر، وشــبهت اأ فاجليــري اإ

ن ينظر  نــه ينبغي اأ لــئ، حيث قالت اإ صــداف المليئــة بالالآ بالأ

ن النظــرة  كـثــر مــن وجهــة النظــر الخارجيــة، لأ ليهــا مــن اأ اإ

لئ النفيســة،  صــداف قد ل تكشــف عن الالآ لــى الأ الســطحية اإ

لــى ضــرورة دراســة كل  ولذلــك دعــت الدكـتــورة فاجليــري اإ

ســالم “درســًا دقيقًا لكـتشــاف الســر الذي  ركان الإ ركن من اأ

المؤمــن  ُتطّهــر روح  ن  اأ الشــعائر  تلــك  فــي ميســور  يجعــل 

وتساعدها على السمو -تدريجيًا- نحو هللا”.

نفت فاجليري الفصــل الرابع -الذي خصصته للحديث  اســتاأ

ســالمية- بتفنيد زعم بعض الغربيين القائل  خالق الإ عن الأ

نهــا حافلة بروح  ســالمية خطــرة على الفرد لأ خــالق الإ ن الأ اإ

كدت  لهيــة، حيــث اأ الخضــوع والستســالم الســلبي للقــوة الإ

ســالم لــم يكــن قــط عقبــة في ســبيل الكمال  ن “الإ المؤلفــة اأ

لــى تهذيــب النــاس  خــر اإ ّي ديــٍن اآ الخلقــي، بــل ُوّفــَق قبــل اأ

والرتفاع بهم نحو هللا”.

خالق وغيرها،  ســالم في مجــالت الأ وللتدليــل علــى تفوق الإ

الديانــات  تقدمهــا  التــي  الفضائــل  ن  اأ فاجليــري  وضحــت  اأ

نســان ل يقدمهــا  خــرى بوصفهــا الغايــة القصــوى لحيــاة الإ الأ

يضًا،  مــر بها كمثل ُعليــا اأ ســالم كمثــل ُعليا فحســب، بل ياأ الإ

شــفاق على المخلوقات جميعًا، وحســن  ومن هذه الُمُثل: الإ

العالقــات  فــي  واللياقــة  والبســاطة،  والصفــح،  ــم،  التفهُّ

الزوجيــة، وتقبل الرزايا، وفي هــذا المضمار قامت فاجليري 

نية عديدة. يات قراآ بالتذكير باآ

ولــم تختتــم الدكـتــورة فاجليــري كـتابهــا القّيــم )دفــاع عــن 

فــي  الكريــم  ن  القــراآ مركزيــة  علــى  كيــد  التاأ قبــل  ســالم(  الإ

ســالمية وتقدمهــا وازدهارهــا، بــل توقفت مع  مــة الإ حيــاة الأ

خــر الحاصل  ن عالج التاأ خــر المســلمين، مؤكــدة اأ ســباب تاأ اأ

ن الكريم الذي وصفته بـ “المصدر  لى القراآ مرهــوٌن بالعــودة اإ

الصافــي”، فعندئذ يســتعيد المســلمون “قوتهم الســابقة من 

ت  ن هذه العمليــة قد بداأ نات قوية علــى اأ غيــر ريــب، وثمــة بِيّ

فعاًل”.
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اإلسالم من خالل كتابات المستشرقين.. 

لورا فيشيا فاجليري أنموذجًا
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WP : بايدن يعيد ترتيب السياسة 
الخارجية وسط حذر أوروبي

دار السالم/ متابعة 
مقــال  بوســت"  "واشــنطن  صحيفــة  نشــرت 
ربع  نه بعــد اأ يشــان ثــارور قــال فيه؛ اإ للصحفــي اإ
دارة  الإ تســعى  ترامــب،  سياســة  مــن  ســنوات 
الداخــل  فــي  ضبطهــا  عــادة  اإ لــى  اإ الجديــدة 
الخارجيــة،  وزارة  فــي  ذلــك  ويبــداأ  والخــارج، 
لــى مســتويات دنيــا  حيــث وصلــت المعنويــات اإ
جديــدة. وقــال بايــدن فــي كلمــة قصيــرة هناك: 

مريكا .. وعادت الدبلوماسية". "عادت اأ
نه عقب مكالمات مع العديد من  وقال بايدن؛ اإ
عادة  دارته "البدء في اإ مل هو واإ قــادة العالم، ياأ
عــادة بنــاء عضالت  تشــكيل عــادات التعــاون واإ
ربع  التحالفــات الديمقراطية التــي انهارت بعد اأ

همال وسوء التعامل". سنوات من الإ
شــارة متوقعــة ومرحــب بهــا مــن  وكانــت تلــك اإ
الكـثيرين في الخارج. فقد انضم بايدن بالفعل 
لغــى انســحاب  لــى اتفاقيــة باريــس للمنــاخ، واأ اإ
وتعهــد  العالميــة  الصحــة  منظمــة  مــن  مريــكا  اأ
كبر للدول الفقيرة  مريكيــة اأ بتقديم مســاعدات اأ
علنــت  التــي تكافــح جائحــة فيــروس كورونــا. واأ
عــادة برنامج  دارتــه يــوم الخميس عن خطط لإ اإ
لى مستويات  مريكي اإ عادة توطين الالجئين الأ اإ

وباما. دارة اأ على من تلك التي كانت في عهد اإ اأ
ومرددا خطابه خالل الحملة النتخابية، تحدث 
يضا عن تعزيز الديمقراطية في الداخل  بايــدن اأ
والخــارج، ومواجهــة النفوذ الســتبدادي لدول 

الحزب الواحد مثل الصين. 
وروبييــن  الأ القــادة  معظــم  ن  اأ شــك  مــن  ومــا 
مريكيــة  دارة الأ مرتاحــون لرؤيــة والتزامــات الإ
نهم ســوف يحذون  الجديــدة، لكن هذا ل يعني اأ
ن النزعة  حــذو بايــدن علــى المســرح العالمــي. اإ
دونالــد  الســابق  للرئيــس  المتطرفــة  القوميــة 
ترامب، والتجربة المؤلمة لخروج بريطانيا من 
قنعت المسؤولين في برلين  وروبي، اأ التحاد الأ
نهــج  اتبــاع  لــى  اإ بالحاجــة  وباريــس وبروكســل 
كبــر من  كـثــر اســتقاللية، وبنــاء قــدرة اأ وروبــي اأ اأ
كـثر مــن نصف قرن  العتمــاد علــى الذات بعــد اأ

مريكية. منية الأ من الحتماء تحت المظلة الأ
التفكيــر  ترامــب  ســنوات  تجربــة  غيــرت 
وروبــا. ولم يعكــس القتحام  الســتراتيجي فــي اأ
كانــون   6 فــي  الكابيتــول  لمبنــى  الدراماتيكــي 
مريكية فحسب،  الثاني/ يناير تقلب السياسة الأ
ن يؤثر فيه  يضا المدى الذي يمكن اأ بــل عكس اأ
الســتقطاب المحلــي علــى السياســة الخارجيــة 
فــي  المحللــة  ســتال،  نــا  اآ وقالــت  المســتقبلية. 
مــدى  ظهــر  اأ "لقــد  نيويــورك:  لمجلــة  برليــن، 

مريــكا  هشاشــة الديمقراطيــة، ليــس فقــط فــي اأ
حد الدروس  ن يكون اأ يضا.. ويمكن اأ ولكن هنا اأ
ن  لــى حقيقة اأ ضافة اإ المســتفادة مــن ذلــك، بالإ
كـثر  لى التركيــز اأ ننا بحاجــة اإ مريــكا منقســمة، اأ اأ

وروبي". على التضامن الأ
وروبا تجاه الصين. تبنت  لة نهج اأ ثم هناك مساأ
دارة بايــدن موقفــا متشــددا مشــابها لســابقتها،  اإ
وهنــاك حديــث مســتمر فــي واشــنطن عــن بناء 
يواجــه  قــد  الديمقراطيــات  مــن  نشــط  تحالــف 

كبر. بكين بشكل مباشر اأ
وروبييــن. وقالــت  هــذا ليــس شــيائ محمســا لالأ
مــام  اأ ميــركل  نجيــال  اأ لمانيــة  الأ المستشــارة 
سبوع الماضي:  المنتدى القتصادي العالمي الأ
عتقد  تمنــى بشــدة تجنب بنــاء التكـتــالت.. ل اأ "اأ
نه ســيكون من العدل للعديد من المجتمعات  اأ
مريــكا وهنــاك الصيــن  ن هــذه هــي اأ ذا قلنــا؛ اإ اإ

و ذاك". ونحن نتكـتل حول هذا اأ
وكرر ماكرون هذا الشعور يوم الخميس، قائال؛ 
ن الســيناريو "حيث نتحد جميعا ضد الصين"  اإ
تي "بنتائــج عكســية". فــي الوقــت نفســه،  ســياأ
وروبيين  ن الأ يضــا الفتــراض القائــل بــاأ رفــض اأ

و محايديــن فــي  يــرون علــى المســافة نفســها، اأ
مريكية المهيمنة  التنافس المتزايد بين القوة الأ
القديمة والحوت الصيني الناشــئ. الصين، على 
حــد تعبيــر ماكــرون، هــي "منافــس" و "منافــس 
وروبا  يضا "شــريكا" لأ منهجــي"، حتى لو كانت اأ
ن تغير  مر بالعمل العالمي بشــاأ عندما يتعلق الأ

المناخ.
صعــب  مســار  هــذا  العمليــة،  الناحيــة  مــن 
رئيــس  تعــرض  ســبوع،  الأ فهــذا  الســلوك. 
وروبي، فرانس  الصفقــة الخضراء في التحاد الأ
لة  ثارة مســاأ تيمرمانــز، لنتقــادات بســبب عدم اإ
نســان في مؤتمر عبر الهاتف مع نائب  حقوق الإ
رئيــس مجلس الدولة الصيني هان تشــنغ حول 
ورتــل، مديــرة  سياســة المنــاخ. وقالــت جانــكا اأ
وروبــي للعالقات  ســيا فــي المجلــس الأ برنامــج اآ
تــرى  "الصيــن  وروبــا:  اأ لبوليتيكــو  الخارجيــة، 
ذا تعاملنــا مــع هذا  ذلــك مــن زاويــة تنافســية.. اإ
الشــيء،  بعــض  ســاذجة  مناخيــة  زاويــة  مــن 
فســوف يتفــوق علينــا الجانــب الصينــي بســرعة 

نسبيا".
كما اســتهزاأ بعــض المحللين بصفقة الســتثمار 

وروبي مؤخرا مع الصين،  التي وقعها التحاد الأ
دارة بايدن القادمة.  وتم ذلك دون التشاور مع اإ
فكـتب كاتب العمود في وول ستريت جورنال، 
وروبــا وجهات  والتــر راســل ميــد: "لقــد جعلت اأ
يغور وهونغ كونغ والتهديدات  نظرها جلية.. الإ
العســكرية المتزايــدة فــي بحر الصيــن الجنوبي 
صنــاع  لــدى  قــل  اأ هميــة  باأ تحظــى  ل  وحولــه، 

وروبيين من مصالحهم التجارية". السياسة الأ
ن  اأ تالنتيــك  اأ تــوم ماكـتاغيــو مــن مجلــة  كـتــب 
كـثر  "هــذه الصفقــة مــع الصيــن تخفــي مشــكلة اأ
بــل  وروبيــة،  الأ القــوة  ليســت  لبايــدن:  عمقــا 

الضعف".
بــه بمثل هــذه النتقادات،  ولكــن ماكــرون لم ياأ
وروبــي  الأ التحــاد  بيــن  التفاقيــة  ن  اإ وقــال 
والصيــن "ليســت صفقــة تحــول". لقــد وفــرت 
الصينيــة،  الســوق  فــي  مهمــة  فرصــا  وروبــا  لأ
وضمنــت التزامــات الصيــن ببعــض ممارســات 
ن لــم يكن هناك  نه اإ ضــاف اأ العمــل الدوليــة. واأ
ن "هــذا اختبار لواقع حســن  خــر، فــاإ ي شــيء اآ اأ

النية في الحوار" مع بكين.
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يــكاد يجمــع الباحثــون علــى فضــل ابن خلــدون في 

لــى الوجهــة التــي  توجيــه مســار الــدرس التاريخــي اإ

اســتقر عليهــا فــي الدراســات الحديثــة؛ وذلــك مــن 

زاويتين.

ن التاريخ “علم”؛  ولــى: مــا قرره ابن خلدون من اأ الأ

وليــس مجــرد روايــات يتناقلهــا النــاس للتفّكــه فــي 

بحيــث  والغرائــب،  بالوقائــع  والتنــّدر  المجالــس، 

ذا غّصها الحتفال” كما قال. ندية اإ “تطرف بها الأ

ي فلســفة- بمثل  ن التاريــخ لــه “درايــة”- اأ الثانيــة: اأ

ابــن خلــدون  ســاس “روايــة”؛ وبتعبيــر  بالأ نــه  اأ مــا 

فالتاريــخ لــه “ظاهر” و”باطن”؛ وهــو “في )ظاهره( 

يــام والــدول، والســوابق  خبــار عــن الأ ل يزيــد علــى اأ

قوال، وتضرب فيها  ول، تنمو فيها الأ من القرون الأ

ذا غّصها الحتفال…  نديــة اإ مثــال، وتطرف بها الأ الأ

للكائنــات  وتعليــل  وتحقيــق،  نظــر  )باطنــه(  وفــي 

ســبابها  ومبادئهــا دقيــق، وعلــم بكيفيــات الوقائع واأ

صيل في الحكمة عريق، وجدير  عميــق؛ فهو لذلك اأ

ن يعّد في علومها وخليق”. باأ

ن  ن ثمــة جهوًدا قبل ابن خلدون حاولت اأ صحيــح اأ

وســع من مجرد  فق اأ تدفــع بالــدرس التاريخــي نحو اأ

كونــه روايــات متناَقلــة؛ مثــل جهود ابن حــزم الذي 

ن مــن فوائــد التاريــخ: “الوقــوف علــى  وضــح لنــا بــاأ اأ

فنــاء الممالــك، وخــراب البــالد المعمــورة، ودثــور 

حكمت  المدائــن المشــهورة التــي طالمــا ُحصنــت واأ

مبانيهــا، وذهــاب من كان فيهــا وانقطاعهم، وتقّلب 

هلها، وذهاب الملــوك الذين قتلوا النفوس  الدنيــا باأ

مــوال والجيوش  وظلمــوا النــاس واســتكـثروا مــن الأ

عقابهــم، فمــا دامــت  والعــدد ليســتديموها لهــم ولأ

ثارهــم، ورحــل بنوهم  لهــم، بــل ذهبــوا وانقطعــت اآ

ثام والــذم والذكر  وضاعــوا، وبقــي مــا تحملوا مــن الآ

رواحهــم فــي المعــاد، ولذكرهــم فــي  القبيــح لزًمــا لأ

ســهامات ابن خلــدون كانت محطة  الدنيــا”.. لكــن اإ

ز بها ما بعدها عما  خ بها، ويميَّ فاصلــة فــي ذلك، يؤرَّ

قبلها.

ن  لى ما ســبق اأ ذا ضممنــا هــذه الجهــوَد الرائــدة، اإ واإ

همية  ن الكريــم فــي مواضــع كـثيرة عــن اأ قــرره القــراآ

التاريــخ والتعاظ بســننه، والتحذيــر من الغفلة عن 

ِعَبــره ودروســه؛ وذلــك فــي مثــل قولــه تعالــى: }َقــْد 

ْرِض َفانُظُروا  َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم ُســَنٌن َفِســيُروا ِفــي اْلَأ

ل عمــران: 137(..  ِبيــَن{ )اآ َكْيــَف َكاَن َعاِقَبــُة اْلُمَكِذّ

يًضــا مــن “دروس عمليــة” عــن  ن اأ ومــا قــرره القــراآ

نبياء  ــه علينا من قصص الأ لت فيما قصَّ التاريــخ تمثَّ

وِلــي 
أ ّ
قوامهــم: }َلَقــْد َكاَن ِفــي َقَصِصِهــْم ِعْبــَرٌة ِل مــع اأ

ْلَباِب{ )يوسف: 111(. اْلَأ

ن ســؤاًل  لى البعض، فاإ ه بعضه اإ ذا ضممنا ذلك كلَّ اإ

ا يستدعي نفَسه هنا، وهو: لماذا غاب عنا درس  مهمًّ

نهــا فارغــة  مــة وكاأ التاريــخ؟ ولمــاذا بــدت ذاكــرة الأ

“حديثة الصنع” لم تعمل ماكينتها بعد!

وًل  ن نتطــرق لهــذا الســؤال المؤلــم، نشــير اأ وقبــل اأ

لــى مــا يبــدو مــن شــواهد علــى عــدم حضــور الدرس  اإ

التاريخي في ذاكراتنا على النحو المطلوب.

والختــالف  التفــرق  مــن  تعالــى  هللا  حذرنــا  لقــد 

ن هــذا ُيذهــب بالقــوة، ويضعــف  ــن اأ والتنــازع، وبيَّ

وا  َ َوَرُســوَلُه َوَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشــلُ ِطيُعوا للاَّ الصف: }َواَأ

اِبِريــَن{  َ َمــَع الصَّ نَّ للاَّ َوَتْذَهــَب ِريُحُكــْمۖ  َواْصِبــُرواۚ  اإ

ن التفرق  نفــال: 46(. ودلنــا درس التاريخ على اأ )الأ

لى  ن َينُفــَذ اإ مــة اأ والتنــازع يتيحــان لمــن يتربص بالأ

ــن لنفســه بمــا لــم  هــا، ويضعــف وحدتهــا، وُيمِكّ صِفّ

يكــن يســتطيعه لــول هــذا التفــرق والتنــازع؛ كمــا 

لى دويالت  ندلس حين تمزقت اإ حدث في تجربة الأ

خذ بعُضها يســتعين بملــوك الفرنجة على بعض؛  واأ

مس! ن لم تكن بالأ ندلس جميًعا، كاأ فضاعت الأ

فهل اســتوعبنا هــذا الدرس، وعضضنــا على وحدتنا 

الشــقاق  ســباب  اأ نفســنا  اأ عــن  وطرحنــا  بالنواجــذ، 

والختالف!

التمســك  فــي  التاريــخ  درس  نســتوعب  لــم  يًضــا،  اأ

وتقليدهــم  خريــن  الآ فــي  الذوبــان  وعــدم  بالهويــة، 

عمــى، يكونــون معه المثــاَل والقــدوة؛ دون  تقليــًدا اأ

الوقوف عند حد التفاعل معهم فيما يقبل التفاعل، 

فــادة منهــم بمــا ل يضيــع هويتنــا وخصوصيتنا..  والإ

ممــا حــذر منــه النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بقولــه: 

وذراًعــا  بشــْبر،  ِشــْبًرا  َقْبَلُكــم  َمــْن  َســَنَن  ِبُعــنَّ  “َلَتتَّ

ُتُموُه”  ــى لــو َســَلُكوا ُجْحــر َضــٍبّ َلَســَلكـْ بــذراع، حتَّ

)متفق عليه(.

درس  عنــا  غــاب  لمــاذا  الســؤال:  لــى  اإ ن  الآ ت  ولنــاأ

التاريخ؟

ن  ول مــا يمكــن رصــده فــي هــذا الصــدد، هو اأ ن اأ • اإ

خذ  هميته وضرورته وفلسفته لم ياأ التاريخ كعلم له اأ

فــي وعينــا الجمعــي مكانتــه الالئقــة والواجبــة.. فما 

زلنا نتعامل مع “ظاهر” التاريخ، ونتناقله حكاياٍت 

للتنــدر والتفكــه؛ ولــم ندرســه بعد علــى النحو الذي 

ُيــدَرس بــه “العلــم”، باحثيــن عــن “باطنــه” وُســننه 

وقوانينه.

كاديمــي، تجــزاأ “علــم  الأ المســتوى  بــل حتــى علــى 

فقد  ية، على نحو اأ لى وحدات منفصلة وَذِرّ التاريخ” اإ

 وحدته الكلية ونظرتــه المتكاملة! فما بالنا 
َ

التاريــخ

بموقــع ذلــك مــن التكامــل المطلوب فــي “التاريخ” 

مع بقية العلوم!!

ن البعــض يظن  • يضــاف لذلــك ســبب ثــاٍن، وهــو اأ

ن  نفســه بمنجــاة عن ســنن التاريخ، وبحصانــة عن اأ

تطاله يد التهذيب!

لقد تجّبر فرعون بما لديه من سلطان، وَعِمَي هامان 

بمــا معــه من نفوذ، واغتّر قارون بمــا ُمنح من ثروة؛ 

حتى جرت عليهم سنن التاريخ دون استثناء، وَنَفَذ 

فيهــم عقــاب هللا.. ومــع ذلك يظن كل ذي ســلطان 

ن  نــه بمنجــاة عن المصيــر ذاته، واأ و مــال، اأ و جــاه اأ اأ

ن يكون مثل سابقيه. مصيره ل يمكن اأ

ن عــذاب  ــل العقوبــة فــي الدنيــا، لأ نعــم، قــد ل ُتعجَّ

الستئصال والخسف قد ُرفع بعد بعثة النبي محمد 

صلــى هللا عليــه وســلم- كما جــاء فــي الحديث- لكن 

ٌد بــه.. وكـفى به عقاًبــا لمن يريد  خــرة ُمتوعَّ عقــاب الآ

ن يرتدع! اأ

• وهنــاك ســبب ثالــث، وهــو ســبب يختــص بغياب 

رشــيف” واقعنــا الحديــث والمعاصــر، خاصــة في  “اأ

المحطــات الفاصلة الرئيســة، حتى صارت الحقائق 

رشــيف الــدول الغربيــة.. وبالتالــي،  حصريــة لــدى اأ

هنــاك محطات كـثيرة معتمة لم ُيفض خاتمها بعُد، 

خطاء، وعدم استيعاب الدرس  مما يسمح بتكرار الأ

التاريخي الواجب.

ن حضــور الــدرس التاريخــي  لــى اأ شــير اإ ن اأ ويبقــى اأ

يًضا، وليس  فــراد اأ ن يكــون على مســتوى الأ ينبغــي اأ

علــى مســتوى المجتمعــات فحســب كمــا قــد يتبــادر 

ذهــان.. بــل لــن يكــون الــدرس التاريخــي فاعــاًل  لالأ

علــى  يتحقــق  ن  اأ بعــد  ل  اإ المجتمــع  مســتوى  علــى 

خطائه، ويقلع  مســتوى الفرد؛ فيســتفيد المرء من اأ

مســه،  عــن عاداتــه الضــارة، ويصبح يومه خيًرا من اأ

ســابق  لــى  اإ يعــود  ول  خريــن،  لالآ نفعــه  ى  ويتعــدَّ

ذ نجاها هللا منها وسترها عليه.. خطائه بعد اإ اأ
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بقلم: د. رشاد لشين

طفال  مــن عظمــة محمــد صلــي هللا عليــه وســلم مــع الأ

طفــال جميًعــا؛  ياهــم تشــمل الأ ن رحمتــه ورعايتــه اإ اأ

طفال  طفال غير المســلمين، كما تشمل اأ فهي تشــمل اأ

الذكــور،  تشــمل  كمــا  نــاث  الإ وتشــمل  المســلمين، 

طفال  صحاء، وتشمل اأ وتشــمل المرضى كما تشمل الأ

القربــى؛  ذوي  طفــال  اأ تشــمل  كمــا  العــام  المجتمــع 

الحتياجــات  ذوي  تشــمل  كمــا  الموهوبيــن  وتشــمل 

الخاصة، فالطفولة في منهجه صلي هللا عليه وسلم لها 

ذا نظرنا  وضــع خــاص، ومعاملــة مميزة عــن غيرها، فــاإ

طفال غير المســلمين لوجدنــا منهًجا  لــى تعاملــه مــع اأ اإ

جــالل  كبــار والإ والتحيــة والإ التقديــر  يســتحق  رائًعــا 

تي: وتتمثل في الآ

بائهم صالب اآ 1.الحرص عليهم وهم في اأ

هــل الطائــف لرســول هللا صلــي هللا عليه  لمــا تعــرض اأ

ذوه ورموه بالحجارة عرض عليه ملك الجبال  وسلم واآ

خشبين )جبلين بمكة( عندها قال  ن يطبق عليهم الأ اأ

ن  رجو اأ النبي الرءوف الرحيم صلى هللا عليه وسلم: "اأ

صالبهم من يوحد هللا"، فقمة الرحمة  يخرج هللا من اأ

الخيــر  عــدوه ويرجــو  نســان علــى حيــاة  الإ ن يحفــظ  اأ

لذريته التي تخرج من صلبه.

2.النظرة نحوهم تتميز بالروح الطيبة

طار البراءة والفطرة وتربي المســلمين  وتصنفهــم في اإ

ن تخلو النظرة النفسية  على سالمة الصدر نحوهم، واأ

حتــى مــن مجــرد الكراهيــة تجاههــم: ورد فــي صحيــح 

بــي هريــرة رضــي هللا عنــه قــال: قــال  اأ البخــاري عــن 

النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: "كل مولــود يولــد علــى 

و يمجســانه..."،  و ينصراه، اأ بواه يهودانه، اأ الفطــرة، فاأ

طار قوله صلى هللا عليه وســلم:  يًضــا في اإ تــي ذلــك اأ وياأ

"ُرفــع القلــم عن ثالث )ومنهم( وعن الصبي حتى يبلغ 

الحلم".

3.الحرص على الطفل الموهوب غير المسلم

ومــن جوانــب عظمتــه صلــى هللا عليــه وســلم حرصــه 

على الطفل الموهوب حتى لو كان غير مسلم، ويتبين 

المســلم  غيــر  الموهــوب  الطفــل  قصــة  مــن  هــذا  لنــا 

بــو محــذورة( صاحــب الصــوت الجميــل الــذي كان  )اأ

ذان المســلمين وكيــف اهتــم بــه الرســول  يســتهزئ بــاأ

ذان  صلى هللا عليه وســلم ولم يعاقبه على اســتهزائه باأ

ســه وقال: "اللهــم بارك  المســلمين، بــل مســح علــى راأ

لى  هــده اإ ســالم.. اللهم بــارك فيه واأ لــى الإ فيــه واهــده اإ

ذن  كبر" حتى اأ كبر هللا اأ ســالم"، وقال له: "قل هللا اأ الإ

بو محذورة بمكة. اأ

المســلمين  غيــر  المرضــى  طفــال  بالأ 4.الهتمــام 

ودعوتهم

بالمدينــة  الدولــة  ســيس  وتاأ ســالم  الإ انتصــار  فبرغــم 

طفــال غيــر  المنــورة كان حريًصــا علــى زيــارة مرضــى اأ

لــى الخير. ورد  يديهــم اإ خــذ باأ المســلمين ودعوتهــم والأ

نــس رضــي هللا عنــه قــال:  فــي صحيــح البخــاري عــن اأ

"كان غــالم يهــودي يخــدم النبي صلى هللا عليه وســلم 

تــاه النبــي صلــى هللا عليــه وســلم يعــوده،  فمــرض، فاأ

بيه وهو  لى اأ سِلم". فنظر اإ سه، فقال له: "اأ فقعد عند راأ

با القاســم صلى هللا عليه وســلم،  طع اأ عنده، فقال له: اأ

ســلم، فخرج النبي صلى هللا عليه وســلم وهو يقول:  فاأ

نقذه من النار". "الحمد هلل الذي اأ

وورد في الصحيحين )البخاري ومســلم(: عن عبد هللا 

ن عمــر بن الخطاب انطلق  بــن عمــر رضي هللا عنهما: اأ

مــع رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فــي رهــط قبــل 

طم  ابــن صيــاد حتــى وجــده يلعب مــع الصبيان عنــد اأ

بنــي مغالــة. وقد قــارب ابن صياد، يومئــذ، الحلم. فلم 

يشــعر حتــى ضــرب رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 

ظهــره بيــده. ثــم قال رســول هللا صلى هللا عليه وســلم 

ليــه  نــي رســول هللا؟"، فنظــر اإ تشــهد اأ لبــن صيــاد: "اأ

مييــن. فقــال  نــك رســول الأ شــهد اأ ابــن صيــاد فقــال: اأ

تشــهد  ابــن صيــاد لرســول هللا صلــى هللا عليه وســلم: اأ

نــي رســول هللا؟ فرفضــه رســول هللا صلــى هللا عليــه  اأ

منــت باهلل وبرســله"...، ورغــم لؤم هذا  وســلم وقــال "اآ

برســول هللا  بــل وســخريته  ســالم  الإ الغــالم ورفضــه 

نه صبر عليه ونهى ســيدنا عمر  صلي هللا عليه وســلم فاإ

ســد الغابة في  بــن الخطــاب عــن قتله.. وقــد ورد في )اأ

سالم ابن صياد هذا بعد ذلك. معرفة الصحابة( خبر اإ

و  عباء مالية اأ طفال غير المســلمين اأ 5.عدم تكليف الأ

سالمية ضريبية في ظل الدولة الإ

ن عمــر بــن الخطاب رضــي هللا عنه كـتب  ســلم اأ )عــن اأ

ن ل تضربوا الجزية على النساء ول  جناد: اأ مراء الأ لى اأ اإ

صــدار للمتقي الهندي  علــى الصبيــان( }كنز العمــال الإ

المجلد الرابع ومسند عمر رضي هللا عنه:11412}

بناء على اعتناق العقيدة كراه الأ 6.عدم اإ

ي الطفل  سالم الذي يحترم راأ وهذا من روعة منهج الإ

بــو داود فــي )باب في  قنــاع: روى اأ ويعتمــد الحــوار والإ

ســالم( عــن ابن عبــاس رضي هللا  ســير يكــره على الإ الأ

ة تكون مقالًتا )المقالة: التي ل  عنــه قال: )كانت المــراأ

ن عاش لها ولٌد  يعيــش لهــا ولد(، فتجعل على نفســها اإ

بناء  جليت بنو النضير كان فيهم من اأ َدُه، فلما اأ ن ُتَهّوِ اأ

نــزل هللا عز وجل:  بناءنا، فاأ نصــار، فقالــوا: ل نــدع اأ الأ

{ ]البقرة:  ْشــدُ ِمَن اْلَغّيِ َن الرُّ يِن َقْد َتَبيَّ ْكَراَه ِفي الّدِ }َل اإ
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طفــال غيــر المســلمين وعــدم  7.الحفــاظ علــى حيــاة اأ

ثناء الحروب التعرض لهم اأ

عظــم محمدا صلي هللا عليه وســلم في حرصه على  مــا اأ

صحابه من بعده  عظم ممارسات اأ طفال، وما اأ حياة الأ

فــة والرحمة؛ ورحمــة محمد  التــي تنــّم عــن عظيــم الراأ

صحابــه الفاتحيــن العظمــاء  صلــي هللا عليــه وســلم واأ

شــهد بهــا القاصــي والدانــي حتى قال جوســتاف لوبون 

عدل ول  الفيلسوف الفرنسي: "ما عرف التاريخ فاتًحا اأ

رحم من العرب". اأ

الحصيــب  بــن  بريــدة  عــن  فــي صحيحــه  روى مســلم 

ميــر على جيش  ّمــر اأ ذا اأ ن رســول هللا كان اإ ســلمي )اأ الأ

وصاه: "ول  وصــاه...(، وذكــر من جملة مــا اأ و ســرية ، اأ اأ

تغدروا ول تمثلوا ول تقتلوا وليًدا".

عظمة محمد صلى الله عليه 
وسلم مع أطفال غير المسلمين
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انتشار واسع لهاشتاج #اليوم_العالمي_
للحجاب.. ومغردون: تاج الستر والشرف

#اليوم_العالمــي_ هاشــتاج  حقــق 

للحجاب انتشــارا واســعا فــي العالم، عبر 

مواقــع التواصــل الجتماعي "فيســبوك" 

و"تويتــر" و"انســتجرام" باعتباره فريضة 

فــي  المســلمون  نظــم  ســالمية، وبعدمــا  اإ

وكرانيا والبوسنة فعاليات عامة وعائلية  اأ

كيــد علــى اللتزام  لالحتفــال باليــوم والتاأ

بالفريضة.

قــوة  "حجابــي  الصغيــر  حنــان  وقالــت 

ورحمــة  ســتر  حجابــي  عبــادة  حجابــي 

ولطــف من عنــد هللا حجابي له كل اليام 

#يوم_الحجاب_العالمــي  يــوم  وليــس 

فقط".

 ،"ShamaliNoor@" ضافت حساب واأ

"نتشــرف بالنتمــاء الــى فئــة المحجبــات 

بالعالم بقناعة تامة في زمن الستعراض 

تبرجــن  ول   ( تعالــى  قولــه  مــن  انطالقــا 

تبرج الجاهلية الولى (.

 "batoulhdyfeh@" مــا بتــول حذيفــة اأ

نــه "لم يمنعنــي الحجاب  لــى اأ شــارت اإ ، فاأ

حبــه ولم يجبرني مرة  مر اأ مــرة عــن فعل اأ

ي  حب ولم يكــن عائقًا لي في اأ علــى مــال اأ

تقدم يومــًا بعد يوم نحو  خطــوة ومازلــت اأ

فضــل والحمــدهلل. . تذكــرت هذا عندما  الأ

#يوم_الحجاب_العالمــي  وســم  يــت  راأ

ن للحجاب يومًا  علم مــن قبل اأ كن اأ ولــم اأ

حببت المشاركة بهذا". عالميًا .. فاأ

 ،"RabihT1@" طاهــر  رابعــة  وعبــرت 

المســلمة  "انــا  بحجابهــا  اعتزازهــا  عــن 

رائــدة  انــا  الناجحــة  المثقفــة  العاملــة 

الجيال بحجابي".

الهااشــتاج  عبــر  للحجــاب  وللمهاجميــن 

"يــا   :"magisco97@" حســاب  قــال 

اخــي الحجــاب معاجبــك ل تتجــاوز عليــه 

بالدنيــا يعتبــره شــي مقــدس  لــو واحــد   !

انــت مالــك حــق تهينــه ابــد .. معاجبــك 

يلبســوه  ببتــك  اهــل  او  مرتــك  تخلــي  ل 

وخلــص.. تبقــه كل واحــد قناعتــه مالــك 

اي حــق بالدنيــا تهين الحجاب والســالم 

اببببببببد.. يبقه لكل بشر حريته ".
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دار السالم/ بغداد/ متابعة 

صاحــب عطــارة التحرير محمد ابــو الفتوح وهو 

يعمــل بالعطــارة منذ 20 عامــا وورث من والده 

قبال كبيرا جدا  ن هناك اإ وجده الصنعة قال لنا اإ

عشاب، التي تساعد في  من الناس على شــراء الأ

تقوية المناعة لمواجهة هذا الوباء.

كورونا والعشاب

عشــاب والنباتــات  بــو الفتــوح »ان الأ  واضــاف اأ

كـثــر العشــاب التــي تســاعد على  العطريــة مــن اأ

يقبــل  العشــاب  وهــذه  الجســم،  مناعــة  زيــادة 

عليهــا النــاس قبــل اكـتشــاف فيــروس كورونــا، 

الــزكام العــادي فــي  فكانــوا يســتخدمونها ضــد 

فصل الشتاء«.

التــي  والتوابــل  عشــاب  الأ بــرز  اأ ن  اأ الــى  مشــيرا 

تساعد على تقوية المناعة هي )الزعتر والريحان 

والزنجبيــل والكركــم والكمــون والفلفــل الحلــو 

والقرفــة  خضــر  الأ والشــاي  والقرنفــل  والثــوم 

اقبــال كبيــرا لشــراء هــذه  وغيرهــا( وان هنــاك 

العشــاب، خوفــا مــن تدهــور الحــالت وانتشــار 

ســعار العشــاب  الوبــاء بســرعة«. وعــن زيــادة اأ

نتيجــة القبــال عليهــا نفى ابو الفتــوح اي زيادة 

علــى  للحفــاظ  نســعى  »نحــن  وقــال:  ســعار  بالأ

ســعار كــون الشــخص العــادي مــن الصعــب  الأ

عليــه شــراء العشــاب، لــو حصلــت زيــادة فــي 

ســعار، بمــا ان الدوية غالية جــدا على الناس  الأ

البسطاء، متمنيا القضاء على هذا الفيروس.

دوية زمة الأ اأ

ة عراقيــة مــن ابنــاء الجاليــة فــي   )ام علــي( امــراأ

مصــر تســكن القاهــرة منــذ 12 عامــا ولديهــا 4 

عشاب من العطارة مع  ولد، وكانت تشتري الأ اأ

عشــاب  زوجهــا قالــت لنــا: »انها تفضل تناول الأ

دويــة، وانها اشــترت  طعمــة النباتيــة عــن الأ والأ

حمــر  الأ الحلــو  والفلفــل  والكركــم  الزنجبيــل 

»ان  مبينــة  والدارســين«.  الناشــف  والبروكلــي 

ســعارها  واأ وطبيعيــة  صحيــة  العشــاب  هــذه 

بعكــس  الجميــع،  متنــاول  فــي  وهــي  مناســبة 

التــي  الغذائيــة،  والمكمــالت  المناعــة  دويــة  اأ

زمة فــي توافرها في  ســعارها وتوجــد اأ ارتفعــت اأ

الصيدليات بمصر«. 

ما زوجها الحاج ابو علي قال: »جئنا للقنصلية  اأ

العراقية في منطقة المهندسين وقررنا التجاه، 

بعد ان اكملنا اوراقنا الى الدقي، فنحن نتعامل 

مع عطارة التحرير لوجود جميع العشــاب التي 

عشــاب  الأ هــذه  شــراء  وقررنــا  المناعــة،  تقــوي 

التــي ذكرتهــا ام علي، ودائما ننصــح اخواننا من 

العراقييــن المقيميــن بمصــر لتنــاول العشــاب 

نتائــج  بــدل مــن ادويــة المناعــة، وقــد اظهــرت 

كبيرة«.

الموجــة  فــي  بالفيــروس  اصــاب  نــه  اأ موضحــا: 

الولــى، وكان يشــرب الكـثير من العشــاب وقد 

ساعدته كـثيرا بالقضاء عليه.

نصائح

وينصــح الطباء المختصــون، فضال عن منظمة 

الضروريــة  العشــاب  بتوفــر  العالميــة  الصحــة 

وتناولهــا ســاخنة خاصة في فصل الشــتاء، لكي 

ســواء  الفيروســات،  علــى  القضــاء  فــي  تســاعد 

غذيــة  الأ تنــاول  الــى  او غيرهــا، اضافــة  كورونــا 

جراءات الحترازية والتباعد  الصحية واتباع الإ

الجتماعي.

مــن جانبــه قــال الدكـتــور قديــس حنــا صاحــب 

ن هنــاك اقبــال  صيدليــة اوســكار فــي الجيــزة »اإ

كبير ايضا على شــراء الدوية، داعيا المواطنين 

ول لمعرفــة هــل هــذه  لــى استشــارة الطبيــب اأ اإ

م ل«. دوية مناسبة لحالتهم الصحية اأ الأ

دوية لتقوية  مشــيرا الــى »ان هناك من يتنــاول اأ

فيــروس  مــرض  مــن  تقــي  نهــا  اأ بحجــة  المناعــة 

فضــل  مــر غيــر صحيــح، ومــن الأ كورونــا، وهــذا اأ

جراءات  غذية الصحية ويتبعوا الإ ن يتناولوا الأ اأ

مطالبــا  الجتماعــي«.  والتباعــد  الحترازيــة 

ل  دوية للمواطنين اإ ية اأ الصيدليــات بعدم منــح اأ

زمة  مــن خــالل وصفــة الطبيب حتــى ل تتكــرر اأ

دوية. نقص الأ

تخزين

طابــور  يوجــد  اوســكار  صيدليــة  مدخــل  وفــي 

مــن الشــخاص الراغبيــن بشــراء ادويــة لتقويــة 

فــي  الغفــار)   عبــد  محمــد  لنا  ســاأ المناعــة، 

الخمســين مــن عمــره( عــن ســبب وجــوده فــي 

الصيدليــة فقــال: »منــذ ظهــور فيــروس كورونــا 

دوية المقويــة للمناعة، مثل  قوم بشــراء الأ وانــا اأ

ميولنت وبرونكو فاكســيم والزنك(، اذ توجد  )اأ

دويــة، في ظل  مشــكلة حاليــا فــي شــراء هــذه الأ

عــدم توافرهــا فــي الصيدليــات، وذلــك بســبب 

قيام المواطنين بشــرائها وتخزينها في المنازل، 

زمة، وان هذا المر ادى الى ارتفاع  ي اأ تحسبا لأ

سعارها ونقصها في السوق. اأ

ننصــح  ويقــول:  بنصيحتــه  الصيدلنــي  يختــم 

كـثار من تناول العشاب، التي تقوي المناعة  بالإ

نفســنا من  حتــى لو لم نصب بمرض، حتى نقي اأ

الفيروســات اللعينــة واللجوء الى شــراء الدوية 

بطريقــة  دويــة  الأ خــذ  ناأ ول  مرضنــا،  حالــة  فــي 

عشوائية، حتى ل تكون هناك مضاعفات اخرى 

تسببها كـثرة تناول الدوية.
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هل االعشاب بديٌل ناجٌح عن ادوية المناعة؟
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التطبيعية تعاقب مدافع الشرطة بالحرمان ثالث مباريات
دار السالم/ بغداد

قــررت لجنــة النضبــاط فــي الهيئــة التطبيعيــة 

لالتحــاد العراقــي بكــرة القــدم، معاقبــة مدافــع 

نــادي الشــرطة عــالء مهــاوي بالحرمــان لثــالث 

مباريات.

ن "لجنــة النضبــاط  وذكــرت الهيئــة فــي بيــان اأ

اجتماعــا  عقــدت  التطبيعيــة،  ة  الهيــاأ فــي 

لمناقشــة )تصوير الفيديو( من مباراة )الشــرطة 

الحــد  جــرت  التــي  الكهربائيــة(  والصناعــات 

ضمــن  الدولــي،  الشــعب  ملعــب  فــي  الماضــي 

مباريــات الجولــة التاســعة عشــرة مــن المرحلــة 

الولى".

واضافــت "بعد الطــالع على المبــاراة المنقولة 

تلفزيونيا، ومالحظة اعتداء الالعب عالء مهاوي 

المنافــس،  الالعــب  علــى  الشــرطة  فريــق  مــن 

واســتخدام القــوة المفرطة والســلوك المشــين، 

تقــرَر معاقبة الالعب بالحرمان لثالث مباريات، 

وغرامة مالية قدرها مليونان دينار، استنادا الى 

المــادة 50 /2/ انضبــاط، وبدللة المادة 110 / 

3 ، قرارا غير قابل لالستئناف".

التطبيعية تعلن الحصول على استثناء 

حكومي الستمرار الدوري الممتاز
دار السالم/ بغداد

علنــت الهيئة التطبيعيــة لالتحاد العراقي  اأ

اســتثناء  علــى  الحصــول  القــدم،  لكــرة 

حكومي لستمرار الدوري الممتاز

وقالــت الهيئــة، وفقا للوكالة الرســمية، ان 

"اســتمرار الــدوري ســيكون يومــي الثالثــاء 

سبوع". ربعاء من كل اأ والأ

ذي قار: غلق المنتديات والقاعات الرياضية 

تنفيذا لتوصيات خلية ازمة كورونا
دار السالم/ ذي قار

اعلنــت مديريــة الشــباب والرياضــة 

بغلــق  وجهــت  انهــا  قــار،  ذي  فــي 

التابعــة  جميــع المرافــق الرياضيــة 

ازمــة  توصيــات خليــة  بحســب  لهــا 

كورونا.

ان  الســهالني  مهنــد  المديــر  وقــال 

المحافظــة  فــي  الرياضيــة  المرافــق 

التابعة للمديرية متمثلة بالمنتديات 

التوجيــه  تــم  الرياضيــة  والمالعــب 

زمة للحد  باغالقها بعد قرار خلية الأ

من انتشار وباء كورونا.

أمانة بغداد.. الفريق الخامس 
في مشوار "عبودي" االحترافي
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دار السالم/ بغداد

الحــدود  نــادي  ادارة  اكــدت 

الخطــاء  ان  الرياضــي، 

التحكيميــة ظلمــت فريــق كرة 

المــرة  بــدوري  كـثيــرًا  القــدم 

ســر  اميــن  وقــال  الممتــاز. 

نــادي الحدود حــازم تيموز في 

"الخطــاء  ان  صحفــي  بيــان 

التحكيمية اثرت بالسلب على 

الموســم  فــي  الفريــق  مشــوار 

الحالــي مــن الــدوري الممتــاز، 

النقــاط  مــن  وافقدتنــا العديــد 

التــي كانــت كـفيلــة ان تضعنــا 

مــن  بكـثيــر  افضــل  مركــز  فــي 

مركزنــا الحالــي". وفيما يخص 

حالــة الطــرد التــي تعــرض لهــا 

جوزيــف  الحــدود   محتــرف 

نثانيــال فــي مبــاراة المس وما 

رافقهــا من احداث، بين تيموز 

ان "ادارة النــادي ستســتدعي 

الالعــب للوقوف على حيثيات 

حالــة الطــرد التي تعــرض لها، 

دار  الــذي  الحديــث  وحقيقــة 

المبــاراة،  حكــم  وبيــن  بينــه 

تجــاوز  حصــل  ان  ومعرفــة 

لفظــي مــن الحكــم تجاهــه كما 

اوضح لنا بعد طرده مباشرة". 

النــادي  "ادارة  ان  واوضــح 

لعبــي  جميــع  منــع  قــررت 

ي  لأ التصريــح  مــن  الفريــق 

وســيلة اعالمية دون الحصول 

عالمي  على موافقة المكـتب الإ

للنادي". 

ادارة الحدود: االخطاء التحكيمية ظلمتنا كثيرًا

دار السالم/ بغداد

اعلــن نــادي امانــة بغــداد، تعاقــده بشــكل 

طــارق  القــادر  عبــد  الالعــب  مــع  رســمي 

بشكل رسمي.

ن  اأ مقتضــب  بيــان  فــي  النــادي  وذكــر 

"المهاجــم عبــد القــادر طــارق ينضــم الــى 

مــن  قادمــا  بغــداد  امانــة  فريــق  صفــوف 

الطلبة".

الكــرخ  انديــة  طــارق  مثــل  وان  وســبق 

صبــح  والشــرطة والطلبــة والنفــط، حيــث اأ

المشــوار  فــي  الخامــس  الفريــق  بغــداد 

الحترافي لالعب الملقب بـ"عبودي".
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تويتر تؤكد أن حظرها لترامب دائم حتى لو انتخب مجددا
ن اتخــذت تويتــر  ســبق واأ

قــرارات بحظــر تغريدات 

مغادرتــه  قبــل  لترامــب 

بيض- جيتي البيت الأ

موقــع  دارة  اإ لحقــت 

الرئيــس  "تويتــر"، 

مريكي الســابق دونالد  الأ

ترامب، حتى بعد هزيمته 

وخروجــه  بالنتخابــات 

بيض. من البيت الأ

علنت  وفــي هــذا الصــدد اأ

الخميــس،  الشــركة، 

نهــا لــن تســمح للرئيــس  اأ

مريكي السابق، دونالد  الأ

لى تويتر  ترامب بالعودة اإ

حتــى لو ترشــح للمنصب 

خرى وفاز به. مرة اأ

جــاء ذلك فــي تصريحات 

ســيغال  نيــد  بهــا،  دلــى  اأ

للشــركة،  المالــي  المديــر 

قنــاة  مــع  مقابلــة  خــالل 

ســي(  بــي  ن  اإ )ســي 

مريكية. الأ

فــي  ســيغال  وقــال 

حظــر  ن  اإ تصريحاتــه 

مضيًفــا:  دائــم،  ترامــب 

كد  سياســاتنا مصممة للتاأ

شــخاص الذين  ن الأ مــن اأ

العنــف  علــى  يحرضــون 

يجب حظرهم وسياستنا 

ل تسمح لهم بالعودة.

خطــوة  "تويتــر"  واتخــذ 

غيــر مســبوقة فــي كانــون 

بحظــر  الماضــي  الثانــي 

ن اقتحــم  ترامــب، بعــد اأ

مبنــى  نصــاره  اأ بعــض 

الكونغــرس في الســادس 

من الشهر نفسه.

شاهد رسمة عمالقة محفورة 

في الثلج بآثار األقدام بفنلندا

بولندا ترش البن المطحون بدل 
الملح على ثلوج المتنزهات

نجــاز رســمة عمالقــة حفرهــا  قــام فنــان هــاو فــي فنلنــدا، باإ

بواســطة خطــاه فــي الثلج بمســاعدة عــدد مــن المتطوعين، 

محققا اهتماما واسعا.

وقــام بالرســمة يــان بيكــو فــي دائــرة قطرهــا 160 متــرا مــن 

نهايــة  عطلــة  فــي  نجزهــا  واأ بالثلــج،  المكســوة  المســاحة 

كبر رسمة في الثلج في هذا البلد  سبوع الماضي، لتكون اأ الأ

وروبا. الواقع في شمال اأ

تظهــر  فــال  رض،  الأ مــن  الرســمة  جمــال  لمــس  يمكــن  ول 

ل مــن الســماء، فتنكشــف خطوطهــا المتداخلــة  تفاصيلهــا اإ

على شكل دوائر ماندال عمالقة.

فاحــت رائحــة القهــوة فــي متنزهــات كراكــوف 

ذ تــرش ســلطات المدينــة  المغطــاة بالثلــوج، اإ

الواقعــة في جنوب بولنــدا بقايا البن المطحون 

و  المقــدم فــي المقاهي المحلية بدل من الرمال اأ

الملح في المساحات الخضراء.

ن  اأ كراكــوف،  فــي  الحدائــق  دارة  اإ وذكــرت 

اســتخدام القهــوة يشــكل خيــارا صديقــا للبيئــة 

ثارت حماســة  ن الفكرة اأ رخص ثمنا، قائلة؛ اإ واأ

كبيرة بين السكان والكـثير من المقاهي.


