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املصيبة و »احلشريون«
حدث أن وقعت مصيبة يف مدينة من بالد 
العامل األول ، حدث جلل نتج عنه وفايات و 

جرحى من أبناء املدينة !

 و من هول املصيبة و فداحتها تسارع أبناء املدينة إىل ذوي الضحايا 
ملواساتهم إال أن بني املعزين كان هناك »ذكور« و »إناث« دفعهم 
الضحايا  آالم ذوي  تراعي  أسئلة ال  شغفهم »احلشري« إىل طرح 

وال مشاعرهم !

و مبا أن املصيبة كبرية و ذوي الضحايا أنفسهم ال يعرفون الكثري 
عن الواقعة خاصة و أن دماء الضحايا كانت ال تزال على األرض ، 
بدأ هؤالء »احلشريون« بإطالق العنان ملخيلتهم املريضة يف إصدار 
إستنتاجات عن كيفية وقوع املصيبة و من املتسبب بها و ما يرتتب 

عليها.

حتى أنه و مع مرور بضعة ساعات فقط كان للحادثة ألف رواية 
و حكاية و كلها كذب و إفرتاء ) زيد مات ... ال ال مل ميت(.. )عمرو 
قطعت أوصاله ... ال ال سليم ( ... )خالد كان حيتسي اخلمر ... ال 
ال بل كوبا من الشاي ( ... ) عبلة تسببت بهذه املصيبة ... ال ال عبلة 
غادرت املدينة منذ أشهر ( و كانت  كل حكاية تزيد من معاناة 

ذوي الضحايا و آالمهم .
حتى جاء اخلرب اليقني مبا أفرج عنه احملققني فكان غري ما قيل و 

خرست ألسن احلشريني ! 

يف احملصلة اإلنسان معرض يف هذه احلياة إىل أن يواجه صعوبات 
و مصائب منها ما ميكنه حتمله و منها ما تعجز اجلبال عن محله، 
فإن كنت ممن يستطيع أن يرفع عن كاهل املصاب ولو بكلمة 
، أما إن كنت من الفضوليني املفرتين فال  فأنت اخلري و النعمة 

أحد يريدك خاصة عند البالء العظيم !

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »من كان يؤمن باهلل واليوم 
اآلخر، فليقل خرًيا أو ليصمت«.
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عرثت الرشطة الكندية عىل مواد و كتابات تظهر اإلرهايب 
الذي قتل عائلة مسلمة يف لندن أونتاريو بأنه تأثر اإلرهايب 

الذي قتل 51 شخًصا يف مسجدين بنيوزيلندا عام 2019.
 Global News التحقيق لـ و أكدت مصادر مطلعة عىل 
أنه تم ضبط كمية كبرية من الكتابات األيديولوجية كتب 

بعضها اإلرهايب نفسه.

كام يُزعم أن املواد املكتوبة ، التي قالت املصادر أنه عرث 
ناثانيال  اإلرهايب  كمبيوتر  وجهاز  ومنزل  شاحنة  يف  عليها 
برينتون  اإلرهايب  أتباع  من  كان  أنه  أظهرت   ، فيلتامن 
قبل  نيوزيلندا  يف  املصلني  عىل  النار  فتح  الذي   ، تارانت 

عامني.

و بذلك يكون هجوم لندن هو أحدث هجوم مرتبط بأسوأ 
اإلرهاب  الهجوم  إىل  نيوزيلندا.باإلضافة  يف  مقتلة جمعية 
الذي أسفر عن مقتل 23 شخًصا يف وول مارت يف تكساس 

و الذي كان أيضا مرتبطا بهجوم نيوزيلندا.

و يف أعقاب هجوم لندن أونتاريو، اتهم فيلتامن بارتكاب 
جرائم إرهابية بعد دهس أرسة مسلمة بشاحنته الصغرية 
تكشف  مل   ، الحني  ذلك  منذ  الخمسة  األشهر  يف  لكن   ،

السلطات سوى القليل عن دوافعه املزعومة.

بينام وصفت الرشطة عمليات القتل بأنها جاءت بـ “دافع 
التحقيق  عىل  مطلعة  مصادر  عدة  قالت   ، الكراهية” 
إىل  أشارت  للمتهم  املكتوبة  املواد  إن   Global News لـ 

املسلح يف نيوزيلندا .

الكندية  السلطات  تعديل  سبب  املكتوبة  املواد  تفرس  و 
بفرتة  الهجوم  بعد  فيلتامن  ناثانيال  إىل  املوجهة  للتهم 
القتل والنشاط  إىل  األوىل  الدرجة  القتل من  ، من  وجيزة 

اإلرهايب.

و قال مصطفى فاروق ، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني 
الفيدرالية  الحكومة  اتخذت  بينام   ”: الكنديني  للمسلمني 
هناك   ، األخرية  األشهر  يف  اإلسالموفوبيا  ملكافحة  خطوات 
مستويات  جميع  عىل  الخطوات  من  املزيد  إىل  حاجة 

الحكومة”.
هذا و طالب عضو الربملان الكندي توم راكوسيفيتش 

حكومة بالده بالتحرك وتطبيق مرشوع قانون للقضاء عىل 
اإلسالموفوبيا التي ارتفعت يف كندا باآلونة األخرية.

عن  الترشيعي  املجلس  يف  -نائب  راکوسيفيتش  ونرش 
والية أونتاريو - ممثال للحزب الدميقراطي الجديد مقطع 
رفضه  عىل  مؤكدا  تويرت،  عىل  حسابه  عرب  مصور  فيديو 

لإلسالموفوبيا.

إىل  الناس  "يذهب  الكندي  للربملان  عامة  جلسة  يف  وقال 
أماكن العبادة ساعني نحو السالم واألمان والطأمنينة. ويف 
األسبوع املايض هذه الطأمنينة تحطمت: عندما قام أحد 

األشخاص بإلقاء حجر كبري عىل إحدى نوافذ مسجد طارق: 
بينام الناس كانوا يؤدون الصالة".

وأضاف توم راكسوفيتش "شكرا لله أنه مل يصب أحد، ولكن 
بسبب  اهتز  املسلم  املجتمع  بدنية.  اإلصابات  كل  ليست 

حوادث الكراهية واإلسالموفوبيا".

من  أفراد  أربعة  املايض  حزيران  يونيو  "يف  قائال  وتابع 
بسبب  ببساطة  مستهدفة،  حادثة  يف  قتلوا  واحدة  عائلة 

معتقداتهم".) باإلشارة إىل هجرم لندن اإلرهايب (.

جاستان  الكندية  الحكومة  لرئيس  كالمه  موجها  وأردف 
من  الكثري  لدينا  أصبح  لألسف  الرئيس  "سيدي  ترودو 
املسلمني  جعلت  التي  واإلسالموفوبيا  الكراهية  حوادث 
يشعرون بعدم األمان، ال مكان للكراهية واإلسالموفوبيا يف 

بلدنا وال يف أي مكان آخر".
الوطني  "املجلس  قائال:  حديثه،  راكوسيفيتش  وأنهى 
مستويات  لكافة  توصية   61 أصدر  الكندين  للمسلمني 

الحكومة للقضاء عىل اإلسالموفوبيا".
وطالب الحكومة الكندية برضورة تطبيق مرشوع القانون 
الخاص مبحاربة اإلسالموفوبيا حتى نتمكن من القضاء عىل 

الكراهية.

املايض  األسبوع  القبض  ألقت  الكندية  الرشطة  أن  يذكر 
حجرا  إلقائه  من  قليلة  ساعات  بعد  خمسيني  رجل  عىل 
عىل مسجد يف أونتاريو محطام أحد نوافذه، وقدم املتهم 
للمحكمة وعوقب بغرامة قدرها خمسة آالف دوالر كندي 

لتسببه باألذى .

وثائق تكشف تأثر إرهابي لندن بإرهابي نيوزيلندا

أم فضيلة الشيخ محمد محمود جموع املصلني 
من أبناء الجالية العربية يف مسجد دومنني يوم 
الشابني  لوداع  الجالية  أبناء  احتشد  و   ، الثالثاء 

أحمد صدام دبدوب و يزن عصام حمزة.
املئات  توجه  املسجد  يف  الجنازه  صالة  بعد  و 
من أبناء الجالية لدفن الشابني و يف مساء يوم 
الثالثاء أقام أهل الشابني مراسم العزاء يف مسجد 

الرب.
و تويف يزن وأحمد ) ١٧ عاما من أصول سورية 
( عندما اصطدمت السيارة التي كانا يستقالنها 
من  مبكر  وقت  يف  وياندوت  شارع  يف  بعامود 

صباح يوم السبت.
و قال عصام حمزة ، والد يزن لقناة CBC إن 
أبنائه و العائلة سيفتقدون يزن ، و قال ال أمتنى 

أن يشعر أحد بأمل فقدان اإلبن.

و أردف : ” كان يزن يحب الرياضة وخاصة كرة 
القدم والسباحة وقال إنه محبوب من كل من 

عرفه”.
أما خالد الشقيق األكرب ألحمد فقال ” إنه أمر 
جلل ” و و قال أن أحمد كان دامئا متواجدا مع 

أصدقائه.
وندسور  يف  العربية  الجالية  أبناء  خالد  وشكر 
عىل دعمه و العائلة خالل هذا الوقت العصيب.

يرعاه”.  أن  الله  له ونسأل  الدعاء  “علينا  قال:   
“األمر صعب للغاية بالنسبة لنا ، ولكن هذا كل 

ما ميكننا القيام به.”
و قال الشاب تريك عويش و هو صديق مقرب 

ألحمد و يزن ” كنا كاألشقاء ”
و قال عويش إنه كان مع أحمد يف اليوم السابق 
للحادث ” يفعالن ما يفعالنه دامئًا ” و هو قضاء 
وقت ممتع سويا و أردف قائال : “كنا نستمتع 

كثريا”. “ويف اليوم التايل رحل”.

و قال إن أحمد كان يف سنته األخرية يف الثانوية 
كام حل  فراقه  عىل  مصدوم  أنه  و  الكاثوليكية 

أهله و جميع أبناء الجالية.
إىل  آخرين  شابني  نقل  تم  أيضا  أنه  يذكر 

املستشفى مصابني بجروح ال تهدد حياتهم.
قال  أمس  وندسور  مسجد  يف  الصالة  خالل  و 
بينام  املستشفى  الشابني  أحد  غادر  إنه  اإلمام 

بقي اآلخر يف وحدة العناية املركزة .

وندسور تعلن عن زيادة ضريبية ...
 هذا ما سيتكبده أصحاب المنازل !

تتضمن امليزانية املقرتحة ملدينة وندسور لعام 2022 زيادة رضيبية بنسبة 1.9 يف املائة.
جو  باملدينة  الخزانة  وأمني  رينار  جيسون  اإلداريني  املسؤولني  وكبري  ديلكينز  درو  ويندسور  عمدة  قدم  و 

مانشينا امليزانية املقرتحة اليوم الجمعة. وسينظر فيه مجلس املدينة يف 13 ديسمرب 2021.
و قال العمدة ديلكينز: ” رفع الرضيبة جاء إلعطاء األولوية الحتياجات سكان وندسور منها : االستثامرات يف 

تجديد البنية التحتية العامة ، والخدمات االجتامعية ، والنقل ، واملتنزهات ، والرتفيه ، والربمجة الثقافية”.
وقال “نحن نقدم الخدمات للمواطنني الذين ترضروا بشدة من الوباء ويواجهون ارتفاع األسعار يف محالت 

البقالة ومحطات الوقود من خالل الحد من زيادة الرضائب اإلجاملية لدينا إىل حوايل النصف.”

امليزانية تواصل ضخ استثامرات ضخمة يف طرق وندسور واملجاري والحدائق  و يقول مسؤولو املدينة إن 
العامة والخدمات االجتامعية.

و يبلغ متوسط معدل الزيادة املقرتحة يف رضيبة األمالك 59 دوالًرا   عن كل منزل، وفقا لتقييم املمتلكات 
البلدية لعام 2016.

و يقول املدير املايل جو مانشينا ، “حتى مع هذه الزيادة ، يدفع دافعو الرضائب يف وندسور حوايل 20 يف 
املائة أو 825   دوالًرا أقل لبناء منفصل عن متوسط   مدن أخرى يف أونتاريو التي يبلغ عدد سكانها 100000 

نسمة أو أكرث”.

و أبرز ما جاء يف امليزانية التي أبرزتها مدينة وندسور:

إستثامر 1.7 مليار دوالر عىل مدى العقد املقبل يف تجديد البنية التحتية.
إستثامر حوايل 280 مليون دوالر يف إدارة الخدمات البرشية والصحية .

إستثامر 16.3 مليون دوالر لدعم تشغيل املواصالت العامة )ترانزيت وندسور( لعام 2022 .
إستثامر 47 مليون دوالر لتحديث البنية التحتية للطرق و 510 مليون دوالر عىل مدى 10 سنوات.

إستثامر ما يقرب من 170 مليون دوالر للمنتزهات يف العرش سنوات القادمة ، سيتم إنفاق حوايل 26 مليون 
دوالر منها يف عام 2022 .

تجديد البنية التحتية للرصف الصحي مبا ال يقل عن 51 مليون دوالر يف عام 2022 وحوايل 454 مليون دوالر 
عىل مدى 10 سنوات.

الجالية اإلسالمية ودعت الشابين
 أحمد و يزن ... ماذا قال األهل ؟

مطالبة برلمانية بتطبيق مشروع قانون محاربة اإلسالموفوبيا
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لصالح  قرارات   4 الثالثاء،  مساء  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدت 
القضية الفلسطينية وتأكيد سيادة سوريا عىل مرتفعات الجوالن املحتلة.

القرارات األربعة تم التصويت عليها يف اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة 
وهي اللجنة املختصة بالنظر يف املسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعامر.

التي متس  القرار األول باملامرسات اإلرسائيلية واألنشطة االستيطانية  وتعلق 
حقوق اإلنسان الفلسطيني وغريه من السكان العرب يف األرايض املحتلة.

وحصل القرار عىل أغلبية 143 دولة مقابل اعرتاض 7 دول )من بينها إرسائيل 
والواليات املتحدة( وامتناع 16 دولة أخرى عن التصويت.

ببناء  إرسائيل  “قيام  منه  نسخة  عىل  األناضول  حصلت  الذي  القرار  وأدان 
وتوسيع املستوطنات يف القدس الرشقية املحتلة وحولها، مبا يف ذلك ما تسميه 
القدس  الربط بني مستوطناتها غري الرشعية حول  الرامية إىل  الخطة هاء1- 

الرشقية املحتلة وزيادة عزلتها”.
الفلسطينية  األرس  وطرد  الفلسطينيني  بيوت  هدم  “مواصلة  أيضا  أدان  كام 
واألنشطة  فيها،  حقوقهم  من  الفلسطينيني  وحرمان  الرشقية،  القدس  من 
االستيطانية الجارية حاليا يف غور األردن، وهي جميعا أعامل تزيد من متزيق 

أوصال األرض الفلسطينية املحتلة وتقويض تواصلها الجغرايف”.
وتعلق القرار الثاين بتقديم املساعدة لالجئني الفلسطينيني والدور املهم الذي 

تضطلع به وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونروا( يف هذا الصدد.
وحصل عىل موافقة 160 دولة مقابل اعرتاض دولة واحدة )إرسائيل( وامتناع 

9 دول أخرى عن التصويت.
القرار أكد “حتمية حل مشكلة الالجئني الفلسطينيني من أجل تحقيق العدل 

وإحالل سالم دائم يف املنطقة”.
لتلبية  جهودها  تكثيف  تواصل  أن  املانحة  الجهات  بجميع  القرار  وأهاب 

االحتياجات املتوقعة لألونروا.. بوصفها عامل استقرار يف املنطقة “.
وتعلق القرار الثالث بالتأكيد عىل ممتلكات الالجئني الفلسطينيني واإليرادات 

اآلتية منها.
عن  دول   9 وامتناع  دول   6 واعرتاض  صوتا   165 عىل  القرار  هذا  وحصل 

التصويت.
وصوت ممثلو الدول األعضاء بأغلبية ساحقة عىل قرار رابع يؤكد سيادة سوريا 

عىل مرتفعات الجوالن التي تحتلها ارسائيل منذ حرب يونيو/حزيران 1967.
املتحدة(  والواليات  )إرسائيل  دولتني  واعرتاض  صوتا   144 عىل  القرار حصل 

وامتناع 22 دولة أخرى عن التصويت.
يشار أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ 

عدد أعضائها 193 دولة.
العام هو أن  للنظر هذا  امللفت  إال أن  أنها قرارات غري ملزمة  وبالرغم من 
الدول العربية الثالث التي طبعت عالقاتها مع إرسائيل العام املايض )وهي 

اإلمارات والبحرين والسودان( صوتت لصالحها.

•4 قرارات أممية
 لصالح الفلسطينيني 

•لبنان : المجلس النيايب المقبل من 
دون اكرثية والتحالفات”عىل القطعة”

ال شك ان من أبرز االهداف التي تسعى اليها الواليات 
املتحدة االمريكية، او اقله تأمل حصولها بعد االنتخابات 
النيابية املقبلة، هي خسارة حزب الله االكرثية النيابية 
التي حصل عليها مع حلفائه يف االنتخابات املاضية، عىل 
اعتبار ان هذا االمر يضعف نفوذه داخل الدولة ويعيده 

اىل ما قبل العام ٢٠١٨.

من  واسعة  وسياسية  اعالمية  معركة  واشنطن  تخوض 
اجل محارصة حزب الله سياسيا بعد االنتخابات، ولعل 
احد اهداف الضغوط االقتصادية تتمثل يف التأثري عىل 
نتائج بعض الدوائر للوصول اىل مجلس نيايب جديد ال 

يستطيع حزب الله امتالك اليد الطوىل فيه.

الله  حزب  ان  اذ  مضادة،  معارك  تقابلها  املعركة  هذه 
االكرثية،  عىل  للحفاظ  جدي  وبشكل  بدوره  يسعى 
اخرتاق  اي  ملنع  بيئته  الخدماتية يف  املقدمات  ويحرض 
قدر  حلفائه   توحيد  عىل  السياسة  يف  ويعمل  نيايب، 
االمكان ليك يقلل من حجم الخسائر، كام انه سيدعم 
له عىل  ليحافظ  الحر يف دوائر متعددة  الوطني  التيار 

كتلة وازنة.

اذار ارصار حزب  الثامن من  تستغرب مصادر يف قوى 
ان  خصوصا  مجددا،  االكرثية  عىل  الحصول  عىل  الله 

السنوات املاضية والتي امتلك فيها الحزب مع حلفائه 
اكرثية يف املجلس النيايب مل تشهد اي موقف موحد لهذه 
االكرثية، بل سيطرت عليها الخالفات، ويف الواقع مل تكن 

هناك اكرثية نيابية باملعنى الفعيل.

االمر نفسه سيحصل بعد االنتخابات النيابية املقبلة، اذ 
النظر  بغض  مستحيال  سيكون  نيابية  اكرثية  وجود  ان 
اذار لن تكون موحدة  الثامن  الفائز، فقوى  عن هوية 
اذا فازت باالكرثية وبالتايل سنكون امام اكرثية وهمية 
الرابع  قوى  عىل  ايضا  ينطبق  وهذا  اليوم  يحصل  كام 

عرش من اذار.

اما يف حال فوز املجتمع املدين بكتلة نيابية وازنة فهذا 
الربملان  سيؤدي اىل وجود ثالث تكتالت اساسية داخل 
ولن يستطيع اي تكتل امتالك االكرثية يف املجلس، النها 
اي  يستطيع  ولن  داخلها  من  مشتتة  تكتالت  ستكون 

فريق التحالف مع االخر اال عىل “القطعة”.

هكذا تبدو املعركة عىل االكرثية املقبلة معركة وهمية 
تكون  لن  السياسية  فالتحالفات  وهمية،  اكرثية  وعىل 
قادرة عىل تشكيل قوة ضغط وتأثري برملانية فاعلة من 

دون التحالف مع قوى وكتل تخاصمها يف السياسة…

• الصدر يدعو القوى الخارسة إىل 
"اإلذعان" لنتائج االنتخابات  

دعا زعيم التيار الصدري السيايس الشيعي مقتدى الصدر، 
املبكرة  الربملانية  االنتخابات  يف  الخارسة  القوى  الثالثاء، 
األخرية، إىل "اإلذعان" لنتائجها واالبتعاد عن "املهاترات" 

السياسية والعنف وزعزعة األمن.

رئيسة  إحاطة  عىل  تعقيبا  بيان  يف  الصدر  حديث  جاء 
أمام  بالسخارت،  جينني  العراق  يف  املتحدة  األمم  بعثة 

مجلس األمن الدويل بشأن األوضاع يف العراق.

يخص  فيام  جديدة  أممية  "ترصيحات  إن  الصدر  وقال 
االنتخابات العراقية تبعث األمل، وتوصيات أممية جيدة 
ننصح باتباعها واالبتعاد عن املهاترات السياسية والعنف 

وزعزعة األمن".

االنتخابات  نتائج  لرافيض  جديدة  فرصة  "هي  وأضاف: 
مبراجعة أنفسهم واإلذعان للنتائج ال ألجل منافع سياسية 
اىل حكومة  يتطلع  الذي  الشعب  أجل  بل من  فحسب، 
باألمن  والعراقيني  العراق  عىل  تفيء  وطنية  أغلبية 

والسيادة واالستقرار واإلعامر والخدمات".

التابعة  الصدرية"،  "الكتلة  األولية، جاءت  النتائج  ووفق 
للصدر، يف الصدارة بـ73 مقعدا من أصل 329.

)املعنية  االتحادية  املحكمة  "عىل  بالقول،  الصدر  وشدد 
والتعامل  وحيادية  بجد  العمل  النتائج(  عىل  باملصادقة 
مع الطعون مبهنية وال ترضخ للضغوط السياسية"، مردفا 
"الشعب يتطلع اىل ذلك بفارغ الصرب ليصل اىل بر األمان 

والعيش الرغيد".

حثت  الثالثاء،  الدويل  األمن  ملجلس  جلسة  وخالل 
بالسخارت، عرب اتصال مريئ، السلطات واألحزاب العراقية 
التي  املبكرة،  الربملانية  االنتخابات  بنتائج  االعرتاف  عىل 
إىل  داعية  املايض،  األول  ترشين  أكتوبر/   10 يف  جرت 

تشكيل حكومة جامعة.

الباطلة والتهديد  وحذرت بالسخارت من أن "االتهامات 
بالعنف )رفضا لنتائج االنتخابات( من شأنه أن يؤدي إىل 

نتائج وخيمة".

الفرز  إعادة  يف  منخرطة  االنتخابات  مفوضية  تزال  وال 
اليدوي ألصوات بعض املكاتب املشكوك يف صحتها بناء 
عىل قرارات الهيئة القضائية لالنتخابات. وعند حسم كل 
الفائزة إىل  الطعون سرتسل مفوضية االنتخابات األسامء 

املحكمة االتحادية العليا للمصادقة عليها.

ومنذ إعالن النتائج األولية، يعيش العراق توترات سياسية 
وأمنية، جراء رفض فصائل شيعية مسلحة للنتائج، حيث 

بإعادة فرز األصوات كلها  إنها "مفربكة"، وتطالب  تقول 
يدويا.

نتائج النهائية األسبوع المقبل
العراق،  يف  لالنتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية  أعلنت 
األربعاء، االنتهاء من عّد وفرز 389 مركز اقرتاع من أصل 
870 تقرر إعادة عدها وفرزها يدويا، مرجحة أن تُعلن 

النتائج النهائية لالنتخابات الربملانية األسبوع املقبل.

باملفوضية  اإلعالمي  الفريق  لعضو  ترصيح  يف  ذلك  جاء 
لصحيفة  جميل،  عادل  لالنتخابات،  املستقلة  العليا 

"الصباح" الرسمية.

والفرز  العد  الثالثاء،  أنهت  "املفوضية  إن  جميل،  وقال 
قار،  ذي  محافظة  يف  به  مطعونا  مركزا   389 لـ  اليدوي 
بناء عىل قرار الهيئة القضائية لالنتخابات، بحضور ممثيل 

املرشح الطاعن واملراقبني الدوليني واإلعالميني".

وأضاف: "الخميس سيتم االنتهاء من باقي املراكز البالغ 
عددها 481، بواقع 217 يف نينوى )شامل(، و49 باملثنى 
العاصمة  يف  و184  )وسط(،  النجف  يف  و31  )جنوب(، 

بغداد".

ورجح جميل، أن "األسبوع املقبل سيشهد إعالن النتائج 
النهائية، بعد بت الهيئة القضائية بجميع الطعون".

ومنذ أكتوبر/ترشين األول املايض، يعيش العراق توترات 
للنتائج  سياسية، عىل وقع رفض فصائل شيعية مسلحة 
ويطالبون  "مفربكة"  إنها  يقولون  إذ  لالنتخابات،  األولية 

بإعادة فرز األصوات يدويا.

التابعة  الصدرية"،  "الكتلة  تصدرت  أولية،  نتائج  ووفق 
بـ73  األولية  النتائج  الصدر،  مقتدى  الشيعي  للزعيم 
مقعدا، فيام حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس الربملان 

املنحل محمد الحلبويس )ُسني( عىل 38 مقعدا.

بزعامة  القانون"  "دولة  كتلة  حلت  الثالثة،  املرتبة  ويف 
رئيس الوزراء األسبق نوري املاليك )2006 ـ 2014( بـ34 

مقعدا.

لنتائج  الرافضة  السياسية  القوى  تقود  أسابيع،  ومنذ 
املسلحة،  الشيعية  الفصائل  أبرزها  االنتخابات، 
احتجاجات واسعة يف بغداد، للمطالبة بإعادة فرز جميع 

النتائج يدوياً.
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

وخدمتهم،  واحرتامهم  )املشايخ(  الشيوخ  حب  عىل  نشأنا   -١
إىل  ونتسابق  بهم  ونتربك  نعالهم  ونحمل  أيديهم  نقبل  كنا 
أهالً  كانوا  واملناسبات.  املجالس  ونقدمهم يف  قضاء حوائجهم، 
لذلك علامً وعمالً وأخالقاً، علامء يف الرشيعة أمئة يف الصلوات، 
خطباء عىل املنابر أساتذة يف الدروس، مراجع يف الفتاوى قضاة 
متواضعني  مألوفني  آلفني  كانوا  امللامت،  يف  قادة  املنازعات  يف 
ال يتميزون عن الناس بهيئة وال بلباس، كانوا خيوطاً المعًة يف 
نسيج املجتمع، وكان كثرياً منهم أصحاب حرفة يعتاشون منها، 

فأورثهم ذلك عزًة يف أنفسهم ورشفاً يف عيون الناس.
٢-  اليوم يطلق وصف الشيخ عىل من ال يقوم بهذه الشعائر 
وعىل من مل يقم بها من قبل، عىل طالب العلم الرشعي ومدرس 
الرتبية اإلسالمية ومحفظ القرآن الكريم واملؤذن ومنشد املدائح 
النبوية والشاب الذي أطلق لحيته، وعىل متخصصني يف العلوم 
والفنون يرغب أحدهم يف املشيخة فيؤلف كتاباً رشعياً ال يأيت 
فيه بجديد، عىل أنه لو تابع تخصصه ألىت مبا مل يأت به الشيخ.

3- ويف جانب آخر فإن بعض املشايخ تحول إىل أخصايئ يف علم 
النفس والجسد يروي القصص والحكايات ويفرس األحالم ويعلم 
أحدهم  يزعم  بالعمل.  ال  بالدعاء  األماين  يبلغون  كيف  الناس 
الله بن  الحاكم وخصومه كام فعل عبد  الفتنة بني  انه يعتزل 
يف  فهل  )رض(.  ومعاوية  )رض(  عيل  اختالف  يوم  عمر)رض( 
حكام اليوم مثل عيل أو مثل معاوية؟ ويقول آخر أنه ال يهمه 
ال  من  يحكم  كيف  لنا  فليقل  يحكم؟  كيف  املهم  يحكم،  من 

يكون أهالً للحكم؟
الشيخ  الذي ال ميكن قبوله بحال أن يطلق وصف  4-  واألمر 
عىل رجال لهم صورة املشايخ ال حقيقتهم، وضعوا أنفسهم يف 
خدمة الحاكم الظامل، يسبحون بحمده ويقدسون له ويتسابقون 
يف خدمته، بلغ األمر ببعضهم أن يخرج يف تظاهرة يهتف بها 
التني  سورة  أن  ذكر  السوري  النظام  ملفتي  مقالة  ويف  للحاكم. 
تصف ما يجري يف سورية فالذين خلقوا يف أحسن تقويم هم 
أنصار الرئيس. وخصومه هم الذين ردوا أسفل سافلني. هؤالء 
ترمز  سفينة  هيئة  عىل  بعاممة  بسيامهم،  تعرفهم  املنافقون 
إىل بحر من العلوم تحتها، أوعاممة مثل كرة القدم إذا انفلتت 
بلغ قياسها عدة أمتار، وال تسأل عن الجبة، وأشكالها، واللفافة 
وأطوالها. لهم مريدون ال يفارقونهم يف مسريتهم ومجالسهم ويف 
جميع أحوالهم. يحرتفون ما يسمى بصناعة املشيخة وليس لهم 
زعمتني  الشاعر:  بقول  يذكرين  ذلك  كل  نصيب.  املشيخة  من 
شيخا ولست بشيخ ... إمنا الشيخ من يدب دبيبا. قاله الشاعر 

ملناسبة أخرى غري هذه املناسبة.
5- الشيخ حقيقة هو الذي يسلك طريق املشيخة من بدايته، 
وسرية،  ًوخلقاً  وعمال  علامً  عمره،  كل  فيه  مسريته  ويواصل 
كفاية  فرض  األكفاء  املشايخ  وجود  وإن  يتحول.  وال  يحول  ال 
عىل املسلمني يف كل بلد. وقد حذرنا رسول الله)ص( من عدم 
وجودهم بقوله: )إن الله تعاىل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من صدور العلامء، وإمنا يقبض العلم بقبض العلامء حتى إذا 
مل يبق عامل اتخذ الناس رؤساًء جهاال، فسئلوا فأفتوا بغري علم 
أذكياء  أوالد  انتقاء  بلد  كل  أهل  واجب  فمن  واضلوا(.  فضلوا 
املدارس  إىل  يوجهونهم  االبتدائية،  املرحلة  من  وإناث  ذكور 
دراستهم  وتابعوا  الثانوية  املرحلة  أمتوا  إذا  حتى  الرشعية، 
الجامعية، وتخصصوا يف علوم القرآن والحديث والفقه والدعوة 
االسالمي،  واالقتصاد  الرشعية  والسياسية  والقضاء  واإلرشاد 
أصبحوا علامء عاملني يوثق بهم ويعتمد عليهم ويطأمن لهم. 
وإننا نشهد ظاهرة طيبة يف إقامة املساجد فليتنا نهتم بتنشئة 
العلامء الذين يعمرون هذه املساجد ويكونون مصابيح هداية 
ورسل سالم وقادة مجتمع. وحبذا لو أن شيخ املسجد يختار فتى 
نابهاً لريافقه فيأخذ من علمه وسلوكه ما يجعله خلفاً صالحاً له.

مقااليت  نرشها  عىل  الفرقان  لجريدة  بالشكر  أتقدم  إين   -6
املتواضعة، وأحب ان اقول: إن إجازة يف الرشيعة ال تجعل املجاز 
شيخا، وإن إجازة يف القانون ال تجعل املجاز قاضياً، وإن إجازة 
هذه  تقرتن  مل  ما  أستاذاً.  املجاز  تجعل  ال  والتعليم  الرتبية  يف 
لذلك لست  فأنا  التخصص.  بعمل متواصل يف مجال  اإلجازات 
والتوجيه  واإلدارة  التعليم  يف  عمري  أمضيت  معلم  من  أكرث 
بغري  )املعلم(  الصفة  بهذه  تقدمني  الجريدة  فليت  الرتبوي. 
منزلة  أبلغ  ومل  الشيخ  مرتبة  اقارب  مل  الحقيقة  يف  فأنا  صورة 
األستاذ. وأسأل الله تعاىل أن يبارك لنا يف بلدنا بشيوخ قراءتهم 
يحرك  ونشاطهم  الحامس  تثري  وخطبتهم  النفوس  تبهج 

املجتمع.

زعمتني شيخًا 
ولست بشيخ  

2021 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

يف  اتفاقيات   10 األربعاء،  واإلمارات،  تركيا  وقعت 
مجاالت مختلفة، بحضور الرئيس الرتيك رجب طيب 
أردوغان وضيفه ويل عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
الرئايس  املجمع  يف  االتفاقيات  عىل  التوقيع  وجرى 
مستوى  عىل  وآخر  ثنايئ  لقاء  بعد  أنقرة،  بالعاصمة 

الوفود بني الجانبني.
حول  تفاهم  مذكرة  البلدان  وقع  اإلطار،  هذا  ويف 
غسيل  مكافحة  سياق  يف  املالية  املعلومات  تبادل 
الجانب  من  وقع  حيث  اإلرهاب،  ومتويل  األموال 
الرتيك رئيس مجلس التقيص يف الجرائم املالية بوزارة 
الخزانة واملالية الرتكية خري الدين قورت، ومن الجانب 
اإلمارايت عيل فيصل باعلوي رئيس وحدة املعلومات 

املالية يف البنك املركزي اإلمارايت.
للصندوق  التنفيذي  الرئيس  أرموت  أردا  وقع  كام 
لرشكة  التنفيذي  الرئيس  مع  الرتيك،  السيادي 
بني  تفاهم  مذكرة  الشاميس  محمد  أبوظبي"  "ميناء 

املؤسستني الرتكية واإلماراتية.

أبوظبي  رشكة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  تم  كام 
من  الرتيك،  السيادي  والصندوق  القابضة  التنموية 
التنفيذي للصندوق ورئيس  قبل أردا أرموت الرئيس 
مجلس إدارة رشكة أبوظبي التنموية القابضة محمد 

حسن السويدي.       
       كام تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بني رشكة أبو 
الرتيك،  السيادة  وصندوق  ضة  ب ا ق ل ا نموية  ت ل ا ي  ب ظ
محمد حسن  الرشكة  دارة  إ مجلس  رئيس  ل  ب ق من 

السويدي، والرئيس التنفيذي للصندوق أردا أرموت.
كام تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بني رشكة أبو 
ظبي التنموية القابضة وهيئة االستثامر الرئايس، من 
قبل محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة رشكة 
أبوظبي التنموية القابضة وأحمد براق داغيل أوغلو 

رئيس هيئة االستثامر الرئاسية.
كام تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بني بورصة أبو 
الظاهري  سعيد  قبل  من  إسطنبول،  وبورصة  ي  ظب
املالية  أبو ظبي لألوراق  رة سوق  إدا رئيس مجلس 
وأريشاه أريجان رئيسة مجلس إدارة بورصة إسطنبول.

ونظريه  الرتيك  املركزي  البنك  ني  ب ن  و التعا ل  و ح و
اإلمارايت، تم التوقيع عىل مذكرة تفاهم من قبل شهاب 
قافجي أوغلو رئيس البنك املركزي الرتيك وسهيل بني 

محمد املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
كام تم التوقيع عىل اتفاقية تعاون إداري ورشاكة يف 
الشؤون الجمركية بني تركيا واإلمارات من قبل محمد 
موش وزير التجارة الرتيك وعيل محمد حامد الشاميس 
والجامرك  والجنسية  للهوية  االتحادية  ة  ئ ي ه ل ا يس  رئ

وأمن املنافذ يف اإلمارات.
تفاهم  مذكرة  عىل  التوقيع  تم  الطاقة،  ل  ا مج ويف 
بشأن التعاون يف مجال الطاقة بني البلدين من قبل 
الرتيك  الطبيعية  واملوارد  الطاقة  وزير  ومناز  د تح  ا ف
والبنية  الطاقة  وزير  املزروعي  محمد  ني  ب هيل  س و

التحتية اإلمارايت.
التعاون  حول  تفاهم  مذكرة  عىل  التوقيع  م  ت ام  ك
وزير  قبل  من  واإلمارات،  تركيا  بني  البيئة  ل  ا ج م يف 
البيئة والتحرض الرتيك مراد كوروم، ومريم بنت محمد 

املهريي، وزيرة التغري املناخي والبيئة اإلماراتية.

التطبيع العريب مع دمشق.. لتحجيم إيران؟
النظام  التي تعتزم تطبيع عالقاتها مع  تأمل الدول 
للنفوذ  جزيئ  تحجيم  يف  ذلك  يساهم  أن  وري،  س ال
التدخالت  من  املزيد  ومنع  سوريا،  يف  يراين  اإل

اإلقليمية والدولية عرب حضور عريب واسع.

هذا الحضور العريب يتوىل دون قيود قانونية ملف 
إعادة االعامر وبناء عالقات اقتصادية تستفيد منها 
أخرى  تحديدا، ودول  الغنية  الخليجية  الدول،  تلك 
التجارة  حركة  بإعادة  ولبنان  والعراق  األردن  مثل 

املتبادلة مع سوريا.
 

مع  العربية  العالقات  لعودة  ن  املؤيدون  ويرى 
القوة  إيران  بينها  من  دوال،  هناك  أن  دمشق 
عودة  عرقلة  تحاول  سوريا،  يف  املؤثرة  اإلقليمية 
الطبيعية،  سياقاتها  إىل  السورية  العربية  العالقات 
خاصة الدول الخليجية املناهضة إليران يف املنطقة.

التي  املتغريات  مع  التوافق  إيران  عىل  سيكون  إذ 
البد  التي  السورية  الحكومة  سياسات  عىل  تطرأ 
العربية، وأكرث  املواقف  انسجاما مع  أكرث  أن تكون 
بعدا عن املواقف اإليرانية تجاه جملة من امللفات 
حول  وطهران  العربية  الدول  بعض  بني  الخالفية 
الرصاعات يف سوريا واليمن، ونفوذ إيران وتدخالتها 
يف الشؤون الداخلية للدولتني وكذلك لبنان والعراق.

إىل  سوريا  عودة  عىل  الرهان  أن  متابعون  ويرى 
واقعي  غري  إيران،  عن  وابتعادها  العريب  محيطها 
اقتصادي  نفوذ  أسس  بناء  يف  إيران  نجاح  ظل  يف 

وعسكري واجتامعي راسخ يف سوريا.

الرتكيبة  يف  التغيري  حمالت  تعززه  النفوذ  هذا 
السكانية لصالح الرشائح االجتامعية الحليفة إليران 
يف جغرافيات العاصمة ومحيطها، وصوال إىل الحدود 
اللبنانية ويف جنوب سوريا عىل الحدود مع األردن 

ورشقا باتجاه الحدود العراقية.

مستوى  عىل  إمارايت  مسؤول  يزور  مرة  وألول 
األهلية  الحرب  من  سنوات  بعد عرش  سوريا  رفيع 
انتهاكات  رفض  عىل  أجمع  الذي  العريب  واملوقف 
ونزوح  املدنيني  آالف  مئات  وقتل  السوري،  النظام 
املاليني وتدمري البنية التحتية والتواطؤ مع املرشوع 

اإليراين يف املنطقة.

زايد  بن  الله  عبد  اإلمارايت  الخارجية  وزير  وأجرى 
األسد  بشار  السوري  النظام  رئيس  مع  مباحثات 
 9 الثالثاء  مساء  السورية  العاصمة  إىل  فور وصوله 

نوفمرب/ ترشين الثاين الجاري.
وزير  إن  الرسمية  اإلمارات  أنباء  وكالة  وقالت 
أمن  ضامن  عىل  أبوظبي  حرص  أكد  الخارجية 
الجهود  لكافة  ودعمها  سوريا  ووحدة  واستقرار 

املبذولة إلنهاء األزمة السورية.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري عن مكتب رئيس 
النظام أن الجانبني ناقشا سبل تطوير التعاون وفرص 

االستثامر.

وأشاد رئيس النظام “باملواقف املوضوعية والحكيمة 
التي اتخذتها اإلمارات التي وقفت دامئا إىل جانب 

الشعب السوري”.

اإلمارات،  مع  اقتصادية  عالقات  السوري  وللنظام 
األعامل  مجلس  تشكيل  بعد  أكرب  بشكل  تعززت 
السوري اإلمارايت يف 20 أكتوبر/ ترشين األول املايض 
يف  الخاص  القطاع  ودور  البينية  التجارة  لتفعيل 
تطوير التعاون االقتصادي بني البلدين بكل مجاالته 
وإقامة  والسياحية،  والزراعية  والصناعية  التجارية 
محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 300 ميغا واط يف 

دمشق بتنفيذ إمارايت.

متام  السوري  بالنظام  املائية  املوارد  لوزير  وسبق 
رعد أن بحث يف سبتمرب/ أيلول املايض يف أبو ظبي 
سهيل  اإلمارايت  التحتية  والبنية  الطاقة  وزير  مع 
املزروعي، سبل تعزيز التعاون املشرتك بني البلدين 

مبختلف املجاالت وخاصة املائية والطاقة.

وانتقدت الواليات املتحدة يف ترصيحات للمتحدث 
الوزير  نيد برايس للصحفيني زيارة  الخارجية  باسم 
اإلمارايت، مؤكدا عىل أن واشنطن ال تدعم أي جهد 
للتطبيع مع النظام السوري أو إعادة تأهيله، واصفا 

إياه بـ “الديكتاتور الوحيش”.
ومنذ سنوات لعبت مرص ودول عربية أخرى دورا 
شغل  إلعادة  العربية  الجامعة  أروقة  داخل  كبريا 
عضويتها  “تعليق”  بقرار  الشاغر  مقعدها  سوريا 
حزمة  مع   ،2011 الثاين  نوفمرب/ترشين  يف  املتخذ 
عقوبات سياسية واقتصادية شملت تعليق مشاركة 
أي  أو  العربية  الجامعة  اجتامعات  وفود سوريا يف 
منظامت أو أجهزة تابعة لها إىل حني قيامها بوقف 

العنف وتوفري الحامية للمدنيني السوريني.

إيران  عىل  االعتامد  أن  السورية  الحكومة  وتدرك 
العسكري  الجانب  يتعدى  أن  ميكن  ال  روسيا  أو 
أمام  نفسها  ستجد  الذي  االقتصادي،  الجانب  إىل 
الحرب  انتهاء  بعد  هائلة  اقتصادية  تحديات 
الحرب  بعد  ما  مرحلة  إىل  االنتقال  ورضورات 

ومستلزمات إعادة إعامر ما دمرته الحرب.
لذلك فإن سوريا ترحب بعودة العالقات مع الدول 
العربية بشكل عام، والدول الخليجية الغنية بشكل 

خاص.

إعادة  تكلفة  أن  إىل  املتحدة  األمم  تقارير  وتشري 
الرئيس  توقع  بينام  دوالر،  مليار  تبلغ 388  اإلعامر 
و400   250 بني  ما  إىل  بحاجة  بالده  أن  السوري 
لعودة  واالستعداد  اإلعامر  إلعادة  دوالر  مليار 
ماليني الالجئني والنازحني داخليا إىل قراهم ومدنهم 

األصلية.
النظام  مع  العريب  التطبيع  خطوات  وتتسارع 
السوري بجهود مرصية وإماراتية وأردنية، باإلضافة 
إىل كل من العراق ولبنان والجزائر، التي من املقرر 
مارس/  يف  االعتيادية  العربية  القمة  تستضيف  أن 

آذار من العام املقبل.

السوري يف  النظام  مع  التطبيع  عن  الحديث  ويأيت 
إسقاط  إمكانية  بعدم  وعربية  دولية  قناعة  ظل 
النظام، وعبثية مواصلة الرهان عىل الحل العسكري، 
واللجوء إىل مسار الحل السيايس والتسوية األممية 
والقرارات  األول  جنيف  اجتامع  مخرجات  وفق 
النظام  بقطع  قناعات  مع  الصلة،  ذات  الدولية 
أرايض  جميع  استعادة  طريق  يف  متقدمة  مراحل 

البالد تحت سيطرته ثانية.

يقطع  املرحلة  هذه  يف  السوري  النظام  أن  ويبدو 
خطوات كبرية باتجاه استعادة قوته وسيطرته عىل 
عليه  كانت  ما  إىل  األوضاع  وإعادة  البالد،  أرايض 
فصائل  وتشكيل   ،2011 الثورة صيف  عسكرة  قبل 
من  أكرث  النظام  أفقدت  التي  املسلحة،  املعارضة 

ثلثي مساحة البالد بحلول عام 2013.

املائة  يف   70 من  أقل  عىل  حاليا  النظام  ويسيطر 
من األرايض السورية، فيام تسيطر فصائل املعارضة 
املسلحة عىل نسبة تصل إىل 9 يف املائة، ونحو 27 يف 
املائة ال تزال تحت سيطرة تنظيمي “يب كا كا” وي 

ب ك” اإلرهابيني.

تركيا واإلمارات توقعان 10 اتفاقيات يف مجاالت مختلفة
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  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1000 for $45
•  Sticker labels: 5000 starting $380
•  Pull Up Banners: 1 for $129
•  T-shirts: 12 for $180
•  Post Cards: 1500 for $75
•  Large 13' Flag with stand: $245
& more...

We Charge 0.15 Cent/Flyer or Call Us for a package

تصاميم مميزة وعصرية
أي تصميم مقابل ٥٠$ فقط 

توزيع المنشورات في كافة أرجاء مدينة ويندسور
توزيع المنشورات على المساجد و الكنائس و المحال التجارية  و المناطق

Unique & Modern DESIGN
    Any Design (logo, flyers..) starting $50

12
 for 

$180

1000 
for 
$45

6 for 
$120

1000
for 

$180


