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«الشاهد» الحصن والبرج الشامخ

يا أيها الرجل المحوِّل رحله

هال نزلت بآل عبد مناف

هذا البيت من الأبيات امل�شهورة ،وكان �آل عبد مناف يفاخرون
بهذا البيت �أقرانهم ،وعبد مناف جد ها�شم وعبد �شم�س ،وهما
�أخوة لأب و�أم ،الأول جد الها�شميني والثاين جد الأمويني.
وبالنظر الى بيت ال�شعر �أقول �إن حتويل الرحل معناه �إنزال
املتاع من على ظهر الناقة ،وهو ما ي�أخذه امل�سافر معه ،وهلاّ
بت�شديد الالم كلمة حت�ضي�ض مركبة من هل وال� ،إن دخلت على
املا�ضي كانت للوم على ترك الفعل ،و�إن دخلت على امل�ضارع
كانت للحث على الفعل ،وقد دخلت يف هذا البيت على املا�ضي،
لذا فال�شاعر هنا يلوم من انزل رحله على غري عبد مناف،
يلومه على ترك ذلك ،و�أعود لعبد مناف واقول �إنه اجلد الثالث
لر�سول الله� ،صلى الله عليه و�سلم ،حممد بن عبدالله بن عبد
املطلب بن ها�شم بن عبد مناف بن ق�صي بن كالب .وها�شم
�سيد مكة يف زمانه ،كما انه �صاحب رحلة االيالف امل�شهورة
�صيفا و�شتاء ،ويف ذريته الوفادة وال�سقاية والقيادة ،وكان
مطاع ًا يف قومه ،ول�سيادته عقد حلف ًا جتاري ًا مع النجا�شي ملك
احلب�شة ،ومع هرقل ملك الروم ،فكانت قري�ش ت�سافر يف ال�شتاء
الى اليمن واحلب�شة ،ويف ال�صيف �إلى ال�شام �آمنني مطمئنني ال
يعرت�ضهم احد ،لذلك فال يالم هذا ال�شاعر يف ح�ض من و�صل
مكة على �أن ينزل ب�أبناء عبد مناف ،وبيت ال�شعر �ضمن �أبيات
جميلة ملطرود بن كعب اخلزاعي ،يقول فيها:
املحول رحله
يا �أيها الرجل
ِّ
هال نزلت ب�آل عبد مناف
هبلتك �أمك لو حللت بدارهم
�ضمنوك من جرم ومن �إقراف
اخلالطني غنيهم بفقريهم
حتى يعود فقريهم كالكايف
وال�ضاربني الكب�ش تربق بي�ضه
واملانعني البي�ض بالأ�سياف
واملنعمني �إذا النجوم تغريت
وال�ضاعنني لرحلة الإيالف
واملطعمني �إذا الرياح تناوحت
الرجاف
يف
ال�شم�س
حتى تغيب
ّ
واملف�ضلني �إذا املحول ترادفت
القائلني هلم للأ�ضياف
�إما هلكت �أبا الفعال فما جرى
من فوق مثلك عقد ذات نطاف
�إال �أبيك �أخي املكارم وحده
والفي�ض مطلب �أبي الأ�ضياف
عمرو العال ه�شم الرثيد لقومه
ورجال مكة م�سنتني عجاف
�س ّنة اليه الرحلتان كالهما
�سفر ال�شتاء ورحلة اال�صياف
و�إذا معد ح�صلت �أن�سابها
فهم لعمري من مها الأ�صداف
كانت قري�ش بي�ضة فتفلقت
فاملح خال�صه لعبد مناف
ومطرود بن �سعد بن كعب اخلزاعي من �شعراء اجلاهلية .ويقال
مطرود بن كعب ،وهو من فحول ال�شعراء ،جل�أ �إلى عبد املطلب بن
ها�شم بن عبد مناف جلناية حلقته ،ف�أجاره وحماه و�أح�سن اليه،
ف�أكرث مطرود من مدحه ومدح اهله ،وا�شهر ق�صائده التي ذكرتها
لكم ،وجد ر�سول الله� ،صلى الله عليه و�سلم ،ها�شم كان ا�سمه
عمرو ،و�إمنا �سمي ها�شم ًا لأنه ه�شم الرثيد لقومه مبكة يف ايام
جماعة فغلب لقبه ا�سمه� ،أال ترى هذا ال�شاعر يقول:
عمرو الذي ه�شم الرثيد لقومه
ورجال مكة م�سنتني عجاف
وكذلك عبد املطلب كان ا�سمه �شيبة احلمد وله يقول
مطرود هذا:
يا �شيبة احلمد الذي تثني له
�أيامه من خري ذخر الذاخر
وامنا �سمي عبد املطلب لأن عمه املطلب دخل به مكة مردفه
على ناقة ،وقد جاء به من �أخواله بني النجار ،ف�س�أله قومه:
من هذا الذي معك؟ وكان جمي ًال فقال لهم :عبد يل خوف ًا عليه،
ف�سمي عبد املطلب.
دمتم �ساملني.

مرت على «ال�شاهد»  11عام ًا على �صدور
�أول عدد للجريدة وكانت ومازالت جت�سد
احل�س الوطني واالداء املهني وال�صحايف
،والدفاع عن مكت�سبات الوطن واملواطن.
لقد ا�ستطاعت «ال�شاهد» ان تتبو�أ وحتتل
مكانة عالية ومرموقة بني ال�صحف املحلية
والعاملية يف الكويت والوطن العربي
ف�أ�صبحت نربا�س ًا يف ن�رش الوعي والثقافة
والفنون والآداب وال�صدق والإخال�ص يف
الأداء املهني وال�صحايف.
ويل جتربة �شخ�صية وجميلة مع بيتي
الثاين «ال�شاهد» وامتدت �إلى � 10سنوات
وم��ازال��ت لله احلمد،وكانت كاحل�صن
وال�ب�رج ال��ع��ايل ال�شامخ ب��ال��دف��اع عن
امل��واط��ن�ين وال���وط���ن ،وع��ل��ى م�ستوى
العامل العربي على وجه اخل�صو�ص كانت
مدافع ًا قوي ًا عن حقوق الإن�سان واحلريات
الأ�سا�سية والدميقراطية بالوطن العربي،
والدفاع عن الق�ضية املركزية الفل�سطينية
وال�شعب الفل�سطيني ،وحر�صت اجلريدة
على مبادئ الدميقراطية ودعمها للق�ضايا
احل�سا�سة الوطنية والعربية ،وكانت
قريبة من املـواطــن وقـريبــة من نبــ�ض
الـ�شــارع،وكانت ومازالت �سقفها عاليا
ّ
كال�سماء ،فعودتنا «ال�شاهد» اذ تكون
جريدة للوطن واملواطن تتلم�س حاجة

صناعة القرود «»2-2

املجتمع يف كل �شيء ،لذلك فهي جريدة
قريبة لنب�ض ال�شارع والدفاع اجلريء
واحل��ر ع��ن ال��وط��ن وامل��واط��ن ،جريدة
«ال�شاهد» �صامدة كعادتها النها نب�ض
ال�شارع ووجع املواطن فهي تتلم�س همومه
وم�شاكله يف كل �شيء.
�إن «ال�شاهد» قريبة ج��د ًا م��ن املواطن
وال يهمها اال م�صلحة الوطن واملواطن،
وعودتنا «ال�شاهد» ان تتناول ق�ضايا
قوية وجريئة ال تطرحها اي��ة جريدة
كق�ضايا الف�ساد االداري واملح�سوبية،
ومع مرور  11عاما �أ�صبحت مركز ًا للر�أي
احلر وال�صدق وقول احلق واملبادئ،ومل
تتغري مع مرور الزمن ال يف الأ�سلوب وال يف
الطريقة وال يف جر�أة طرح املوا�ضيع ،ما
قامت به خالل  11عاما املا�ضية من طرح
وحلول م�شاكل املواطنني و حماربة الف�ساد
واملح�سوبية و�سوء الإدارة وحماربة الفقر
واجل��ه��ل باملجتمعات وك�شفهم ،ومل
تتلون على مدى  11عاما ومل تقل �إال كلمة
احلق،والدفاع عن املواطنني وحقوقهم،
يف وقت انعدم من يقول كلمة احلق.
ختاما نتمنى اخل�ير وال��ع��زة وال�شموخ
جلريدة «ال�شاهد» وتكون نربا�س ًا للخري
وقول احلق وحماربة الف�ساد وامل�صداقية
املهنية.

ومن نتحدث عنهم من �أفراد هم من نعنيهم يف
مقالنا فال تنظر لنف�سك �أو للذي بجانبك اجلال�س
على املقعد �أو املوجود على الطاولة على بعد
�سنتيمرتات منك وانظر معي �أيها القارئ الكرمي
الى ما ي�سمى املجتمع والذي نت�شاركه �أنا وانت
وغرينا مكونني منه باقة اجتماعية خمتلفة
امل�شارب وامل��ل��ل تختلف باختالف عوامل
البيئة والرتبية والتي تتكون يف جمتمعاتها
اال �أنها تت�شابه و�إن اختلفت يف جزئيات ب�سيطة
فالأ�سباب امل�ؤدية ل�صناعة اخلوف يف االن�سان
وجعله يتهيب من العقاب الذي وقع على �أحد
�أبناء املجتمع ف�أ�صبح يخاف �أن يحاول النجاح
�أو االرتقاء الى الهدف املن�صوب �أمام عينيه
والذي تعيقه عنه العوائق التي �أ�صبحت هاج�سا
وهلعا ال يقدر �أن يواجهه خوفا من العقاب
الذي ينتظره حال ارتقى ال�سلم ليحقق النجاح
فتجد كما ممن يحيطون به قد �أعاقوهخوفا �أن
يكون ناجحا وا�صال الى ما يهدف من احلياة
فذاك يهاجمه وذاك ي�شكك بقدرته و�آخر ي�رسق
فكرته ,نعم ت�صل الى هذا احلد �أن ي�رسق فكرته
التي اجتهد يف �صناعتها خللق جمتمع ناجح
ومثابر يحتوي معاين وقيما يعاين جمتمعه
من عدم امتالك فئة كبرية منهم لها �أو لنقل
ا�ضمحلت ب�شكل كبري يف جمتمع �أ�صبح فيه
اجلميع ن�سخة مكررة يف البنية االجتماعية,
حيث �أ�صبح معظمهم مت�شابهني يف التفاعالت
والت�أثريات التي ت�أتي من الأفراد امل�شرتكني
يف نف�س املجموعة الب�رشية والتي يطلق عليها
جمتمع اذا ما نواجهه يف هذا احلا�رض الزمني
هو تغليب للم�صلحة ال�شخ�صية على م�صلحة
املجتمع الذي يكون الناجح فيه ان�سانا مميزا
قد يجلب لهم عدة �أمور هم يف غنى عنها �أقلها
�أن يك�شف لبقية جمتمعه �أنهم ن�سخ مكررة �أو
متاثيل مت�شي ب�شكل منطي اليختلف �أولهم عن
�آخرهم ومن يخرج عن �صف النمطية �سيواجه
مبحاوالت اعادته الى ذات الطريق خوفا �أن
يك�شف الف�شل العظيم الذي هم فيه يعي�شون.
تلك يا �سادتي ق�صة نواجهها يوميا يف احلياة
قد تختلف باختالف الأ�سباب والظروف اال �أنها
حكاية جمتمع يعي�ش مثله مثل �أي جمتمع �آخر
م�شابهه يف الرتاجع وعدم االنتاجية والتفكري
يف النجاح ,ن�سعى �إلى�أن نو�ضح للمعنيني ما
يعانيه وب�صدق فالبع�ض �شجاع الى حد اتخاذ
القرار وال�سعي معنا والآخ��ر يكرر ما كررته
القرود اخلم�سة يحاول �أن ي�رضب كل ناجح
وم�رشوع هادف عرب ما يفعل من �أفعال وهذا هو
االن�سان الذي �صنعت منه احلياة ن�سخة مكررة
حتى بات يطلق عليه القرد .
وليعذرين كل القراء وليعذرين اجلميع على
ما �أطرحه من خالل املقال فاليوم نحن يجب
�أن نتعلم امل�صارحة حتى ن�صل الى امل�صاحلة
التي نحتاجها وم���ازال بع�ضنا يف حميطنا
اليعرتف ب�أننا نحتاج الى العالج فكيف �سنحقق
امل�صلحة العامة مادام بع�ضهم ي�رضب الآخرين
يف مقتل حني يقوم مبا يقوم به من فعل �شاذ
مناف للأعراف والقيم ومن ذلك �رسقة الأفكار
التي هي مبثابة كنز ذهني ل�صاحبه �أجتهد يف
درا�سته وثابر للو�صول الى مبتغاه في�أتي (
�شاذي ) ليت�سلق على كتفيه وهذه ق�صة حقيقية
�أرويها لكم اليوم على �شكل ق�صة ,كان جمتمع
القرود الأقرب ليطرح املثال من خالل املقال
وهذا مثبت علميا فال يظن �أحد من القراء �أين
�أعاقب املجتمع ب�سبب ما جرى معي خالل
الفرتة التي �صنعت فيها م�شاريع ا�صالحية
جمتمعية وب�إذن الله �س�أكون يف املقدمة بعد �أن
كان التخطيط اجليد وال�صرب هما ما �صنعا يل
تاريخي فهذه ق�صة لكم تهدى للعربة واملوعظة
يا �سيداتي ويا �سادة .

بكل صراحة

الجازي طارق السنافي
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وحشية سوق الحمام
ّ

من املفرت�ض ان �سوق «احلمام» ي�شري
لل�سالم والرحمة والر�أفة ولكن هذا جمرد
م�سمى يقف خلفه وحو�ش بهيئة ب�رش
يتعاملون مع احليوانات بب�شاعة وبال
رحمة ،فال �سالم يف هذا ال�سوق وال ر�أفة!
حيوانات تباع من غري حماية وتفتقر
لأب�سط حق من حقوقها وهي حق «احلياة»!
فمن يبيع احليوانات يبيعها بهدف الربح
بعيدا عن االن�سانية واحرتام احليوانات،
فنجد الف�صائل املختلفة يف االقفا�ص
املتهالكة حتت عوامل اجلو املختلفة
�سواء احلر او ال�برد ال�شديد! فال ينطق
احليوان لي�شتكي ولو ا�شتكى لبكت االر�ض
على املعاملة الب�شعة التي يتعر�ض لها
احليوانات يف �سوق احلمام!
الى متى �سنجد الكتاكيت امللونة تباع يف
اال�سواق دون ادنى حترك من امل�س�ؤولني
جتاه هذا العنف والب�شاعة؟ فجميعنا يعلم
�أن «�صبغ الكتاكيت» م�رض على احليوانات
حتى ان االط��ف��ال يعلمون ب ��أن الكتكوت
امللون �سيموت بعد «يومني» بالكثري بعد
ّ
�رشائه وال�سبب ال�صبغات الكيميائية
اخلطرة التي يتم تلوينه بها .واالمثلة
االخرى كثرية!

لغة

فمنذ فرتة مت �شن حمالت حتت ها�شتاق
«�إغالق �سوق التعذيب» بالإ�شارة الى �سوق
احلمام لوقف بيع وتعذيب احليوانات
توافقا مع قانون الرفق باحليوان لدول
جمل�س التعاون اخلليجي ومت ت�أكيد حر�ص
اجلهات املعنية لتطبيق القانون وحماية
احليوانات من التعذيب ومل نر بعدها اي
حترك فعلي جتاه الق�ضية!
يجب ان يعي االن�سان �أن احليوانات لي�ست
ملك ًا له ويت�رصف بها وفق ما ي�شتهيه ،امنا
هي خملوقات ت�شاركه بالوجود واحلياة،
ومن حقها علينا حمايتها بدال من تعذيبها!
لرمبا �سيعتقد البع�ض �أن املو�ضوع م�ضحك
ٍ
جمد ولكن باحلقيقة هذا مو�ضوع
او غري
مهم جد ًا خا�صة ونحن نعاين ونفتقر لثقافة
احرتام احليوانات وحمايتها ومعاملتها
برفق.
نطالب اجلهات املعنية بالتحرك ب�أ�رسع
وق��ت ممكن لوقف وح�شية �سوق احلمام
وتطبيق قانون الرفق باحليوان ب�أقرب
وقت ،فالإن�سانية ال تقت�رص على معاملة
االن�سان للإن�سان فقط ،وامن��ا مع كافة
املخلوقات احل ّية من حيوانات ونباتات.
�آخر ال�سطر :للحيوانات حقوق �أي�ض ًا.

أوراق خواطر

محمد إسماعيل إبراهيم

نوير المطيري

Islamic-researcher@hotmail.com

instagram
Nowyer_almutere

التفاسير وعلم االستنباط
 -1من الذبيح� :إ�سماعيل �أم �إ�سحاق «عليهما
ال�صالة وال�سالم»؟ اختلفت التفا�سري.
«وفديناه بذبح عظيم» « »107ال�صافات
 -2هل بينت التفا�سري معنى « َب َق َر ٌة َ�ص ْف َر ُاء
َف ِ
اق ٌع َّل ْو ُن َها»؟ وهل هناك بقرة �صفراء؟
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�إ َِّنهُ َيقول �إِن َها َبق َرة َ�صف َر ُاء فاق ٌع ل ْون َها
َت�سرُ ُّ ال َّن ِ
اظرِ ينَ » « »69البقرة.
 -3هل بينت التفا�سري من هو ِذو ْال َق ْر َنينْ ِ ؟
وهل يطابق الن�ص القر�آين؟
«و َي ْ�س َ�أ ُل َ
ون َك َعن ِذي ْال َق ْر َنينْ ِ ۖ ُق ْل َ�س�أَتْ ُلو
َ
َع َل ْي ُكم ِّم ْنهُ ِذكْ ًرا» « »83الكهف.
ال�س ِ
امرِ ُّي؟
 -4هل بينت التفا�سري من هو َّ
وهل يطابق الن�ص القر�آين؟
َ
«ق َ
ال َف�إ َِّنا َق ْد َف َت َّنا َق ْو َم َك ِمن َب ْع ِد َك َو َ�أ َ�ض َّل ُه ُم
ال�س ِ
امرِ ُّي» « »85طه.
َّ
 -5ملاذا ِ
«ل َق ْو ِم ُك َما» ثم «فيِ َق ْو ِمي»؟
و�سى َو�أَ ِخ��ي� ِ�ه �أَن َت َب َّو�آ
َ
«و�أَ ْو َح� ْي� َن��ا �إ َِل��ى ُم َ
اج َع ُلوا ُب ُي َ
ِل َق ْو ِم ُك َما بمِ ِ �صرْ َ ُب ُي ً
وت ُك ْم
وتا َو ْ
ني»
يموا
ال�صلاَ َة َو َب ِرّ ِ
�ش المْ ُ �ؤ ِْم ِن َ
َّ
ِق ْب َل ًة َو�أَ ِق ُ
« »87يون�س.
ني َل ْي َل ًة َو�أَتمْ َ ْم َناهَ ا
و�سى ثَلاَ ِث َ
«و َو َ
َ
اع ْد َنا ُم َ
ني َل ْي َل ًة َو َق َ
ال
بِ َع�شرْ ٍ َف َت َّم ِمي َق ُ
ات َر ِّب ِه �أَ ْر َب ِع َ
و�سى َِ أل ِخ ِ
��ارونَ ْ
اخ ُل ْف ِني فيِ َق ْو ِمي
ُم َ
يه هَ ُ
َو�أَ ْ�ص ِل ْح َولاَ َت َتّبِ ْع َ�سبِ َ
يل المْ ُ ْف ِ�س ِدينَ » «»142

مقاالت

االعراف.
 -6مل��اذا مل ي�رس امر الذبح على �سيدنا
اء ُك ْم»؟
«ي َذ ِّب ُحونَ �أَ ْب َن َ
هارون ُ
«و�إِذْ جَ َّ
وم َ
ن ْي َن ُ
وء
ون ُك ْم ُ�س َ
َ
اكم ِّم ْن �آلِ ِف ْر َع ْونَ َي ُ�س ُ
ْال َع َذ ِ
اء ُك ْم
اء ُك ْم َو َي ْ�س َت ْح ُيونَ ِن َ�س َ
اب ُي َذ ِّب ُحونَ �أَ ْب َن َ
َوفيِ َذ ِل ُكم َبلاَ ٌء ِّمن َّر ِّب ُك ْم َع ِظي ٌم» « »49البقرة.
ارونَ » ولي�س «يا �أخت
 -7ملاذا َ
«يا �أُ ْخ َت هَ ُ
مو�سى»؟
َ
َ
ِ
ام َر�أَ َ�س ْو ٍء
وك
ب
�
أ
ك
ا
م
ار
ت
«يا �أُ ْخ
انَ
ونَ
َ
هَ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َو َما َك َ
ان ْت �أُ ُّم ِك َب ِغ ًّيا» « »28مرمي.
 -8ملاذا ي�سعى بنو �إ�رسائيل وراء التابوت
والهيكل؟
الكثري والكثري ال��ذي �أدى الى اختالف
االمة ومعاناتنا االن ،لأننا اتبعنا اللغو
وتفرقت بنا ال�سبل ،ب�سبب من مل ولن
ي�ستطيعوا حتريف ح��رف يف القر�آن،
ولكن ا�ستطاعوا اللغو فيه ،وه��ذا ما
حذرنا منه رب العاملني قال تعالى:
ال َّ
«و َق َ
ال ِذينَ َك َف ُروا لاَ َت ْ�س َم ُعوا ِل َه َذا ْال ُق ْر�آنِ
َ
َو ْال َغ ْوا ِف ِ
يه َل َع َّل ُك ْم َتغْ ِل ُبونَ » « »26ف�صلت.
واللغو ه��و التغيري يف معاين القر�آن
ليت�شكك النا�س.
ومن الطرق التي يعلمنا بها رب العزة
�سبحانه لن�صل الى احلق هو التدبر عن
طريق ال�س�ؤال «�أ�إله مع الله» لنتبني احلق

منتظرو قانون التقاعد المبكر محنطات بشرية
قال تعالى:
��ن َخ َل َ
او ِ
ال ْر�� َ��ض َو�أَن��زَ َل
ات َو ْ َ أ
ق
«�أَ َّم ْ
ال�س َم َ
َّ
ال�س َم ِ
اء َف َ�أن َب ْت َنا بِ ِه َح َد ِائ َق
َل ُكم ِّمنَ
اء َم ً
َّ
ات َب ْه َج ٍة َّما َكانَ َل ُك ْم �أَن تُ نبِ تُوا َ�ش َج َرهَ ا
َذ َ
�أَ�إ َِل� ٌه َّم َع ال َّل ِه َب ْل هُ ْم َق ْو ٌم َي ْع ِد ُلونَ «»60
الَ ْر َ
ارا َو َج َع َل ِخلاَ َل َها
�أَ َّم��ن َج َع َل ْ أ
���ض َق� َ�ر ً
َ
َ
َ
ِ
�ي َو َج َعل بَينْ َ
�أَنْ � َ�ه� ً
�ارا َو َج َعل ل َها َر َوا���س� َ
ْ
ال َب ْح َر ْينِ َح ِ
اجزً ا �أَ�إ َِل ٌه َّم َع ال َّل ِه َب ْل َ�أكْ ثرَ ُ هُ ْم
َ
َ
ِ
يب المْ ُ ْ�ض َط َّر �إِ َذا
ج
ي
ن
م
�
أ
«»61
م
ل
ع
ي
ونَ
لاَ َ ْ ُ
َّ ُ ُ
ُ
ِ
كْ
اء
ف
�ش
ي
و
�اه
وء َو َي ْج َع ُل ُك ْم ُخ َل َف َ
ال�س َ
َد َع� ُ
َ
َ
ُّ
ْأ
الَ ْر� ِ��ض �أَ�إ َِل� ٌه َّم َع ال َّل ِه َق ِليلاً َّما َت َذ َّك ُرونَ
البرَ ِّ َو ْ
ات ْ
«� »62أَ َّمن َي ْه ِد ُ
يك ْم فيِ ُظ ُل َم ِ
ال َب ْحرِ
اح ُب�شرْ ً ا بَينْ َ َي َد ْي َر ْح َم ِت ِه
الر َي َ
َو َمن ُي ْر ِ�س ُل ِّ
�أَ�إِل ٌه َّم َع ال َّل ِه َت َع َ
الى ال َّلهُ َع َّما ُي�شرْ ِ ُكونَ
يد ُه َو َمن
«� »63أَ َّم��ن َي ْب َد ُ�أ الخْ َ ل َْق ُث� َّم ُي ِع ُ
ال�س َم ِ
ال ْر ِ
�ض َ �أ�إ َِل ٌه َّم َع ال َّل ِه
اء َو َْ أ
َي ْرزُ ُق ُكم ِّمنَ َّ
ُق ْل هَ اتُ وا ُب ْرهَ َ
ان ُك ْم �إِن ُكنت ُْم َ�ص ِ
ني «»64
اد ِق َ
النمل.
فالبد ان نرجع الى الكتاب ونتدبره لأننا
امرنا بذلك ومل ن�ؤمر باالخذ من التفا�سري.
التفا�سري امنا هي �آراء ب�رش وال تبني القر�آن
بالقر�آن وال ب�أقوال �سيد املر�سلني.
والبيان باال�ستنباط يف اجلزء الثاين..
«كتاب اللغو يف التفا�سري»علم و�صل القول
يف الكتب ال�سماوية «علم و�صل الكتاب».

ارتبطت فكرة اخللود يف م�رص القدمية بالتحنيط،
فلم يعرف التاريخ القدمي �شعب ًا ي�ؤمن بفكرة
احلياة بعد املوت كما هو احلال لدى امل�رصيني
القدامى ،فاحلياة على الأر�ض ماهي �إال مرحلة
م�ؤقتة و�سابقة النتقال الإن�سان لعامل اخلالدين
واحل�ساب على الأعمال الدنيوية لذا برز لديهم
االهتمام ببناء املقابر الهرمية ال�ضخمة .
ينتظر اليوم نحو � 40ألف موظف وموظفة الب�شارة
ليوزعوا علينا «النون» بعد جل�سة جمل�س الأمة
ليوم الثالثاء املقبل للموافقة على قانون التقاعد
املبكر ال�سيما �أن القانون �ستكون له �أولوية على
ماعداه من قوانني يف اجلل�سة املقبلة ،علما ب�أن
التوافق النيابي احلكومي للقانون �سيق�ضي ب�إلغاء
املادة الرابعة القا�ضية ب�سحب �صالحيات احلكومة
ب�إحالة موظف القطاع العام للتقاعد مقابل
حتمل احلكومة كلفة ا�ستقطاع الإ�شرتاك الإ�ضايف
والبالغ  %2ويف حال املوافقة على القانون
�سيحل حمل امل�ستفدين من التقاعد موظفون جدد
من مواطنني باحثني عن فر�ص للعمل ،بالتايل
�سرتتفع �إيرادات م�ؤ�س�سة الت�أمينات االجتماعية
مبا يعادل رب��ع روات��ب املوظفني اجل��دد ولقد
تفاءلت م�صادر نيابية بقرار التقاعد املبكر يف
اجلل�سة الأول��ى ولو يف املداولة الأول��ى ،ذكر
رئي�س اللجنة املالية الربملانية ب��أن اللجنة
املالية �ستلتقي بوزير املالية وممثلي امل�ؤ�س�سة

العامة للت�أمينات االجتماعية ملناق�شة التفا�صيل
النهائية لتقرير اللجنة ب�ش�أن االقرتاح بقانون
مقدم للتقاعد املبكر.
* �س�ؤال:
ملاذا كل هالطوالة �شيلوا مادة وحطوا مادة �أمام
قانون التقاعد املبكر؟ ،نعلم كل العلم ب�أن هناك
ت�سل�س ًال ل�سن قانون وال��ذي هو يف حقيقة �أمره
مبثابة الربتوكول القانوين خ�صو�ص ًا �أن املو�ضوع
مي�س ميزانية الدولة واحتياطي الأجيال القادمة
�إ�ضافة �إلى �شخبطة تاجر �سيا�سي �شخبط بفكره
على ورقة قادمة من مدينة كان الفرن�سية ب�أن
التقاعد املبكر ياجماعة اخلري �سوف ي�ؤثر على
رواتب موظفي الدولة الله و�أكرب طيب ومناق�صاتكم
التجارية الفا�شلة والرابحة لكم يف زيادة عدد
الأ�سهم والأر�صدة� ،ألي�ست م�ؤثرة على احتياطي
الأج��ي��ال القادمة؟ امل�ساعدات املهولة والتي
تقدر ب�أموال وماليني �ضخمة �ألي�ست م�ؤثرة على
احتياطي الأجيال القادمة؟ �أقولها لكم ا�سرتيحوا
باخلط العري�ض فما ق�صة املوافقة على التقاعد
املبكر ومادته؟
�أنا�س قدموا خدمتهم يف القطاع احلكومي �إلى
مايزيد عن  25عام ًا،
هل تريدون �أن حتنطوهم يف وظائفهم كما هو
حال الفراعنة املتحنطني يف الإهرامات كرث الله
خريهم.

