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منصات مركز العرب الرقمية:

مركز العرب لألبحاث والدراسات )2030(، فكرة تهدف إلى املساهمة يف فهم وقراءة 
واقع وطننا العربي من خالل تحليل املعلومات املطروحة بشكل علمي بحثي دقيق، 

وتقديم معالجة ألبرز املشاكل التي تواجه مجتمعاتنا العربية.

املشاركة يف دعم وتطوير العالقات العربية.
دراسات يف التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تؤثر ىلع الوطن العربي.

تحليل مستقبل العالقات العربية يف مجال السياسة واالقتصاد.
املساهمة يف طرح أفكار تنويرية تساهم يف تجديد الخطاب الديني.

عرض وتحليل خطط التنمية يف الوطن العربي وفق رؤية )2030(.
إقامة دورات وفعاليات تدريبية بالتعاون مع الجهات املعنية يف كل املجاالت.
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في هــــــذا العـــــدد:
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العدد احلادي عشر 

 األول من ديسمبر  2022

صــ 19-14 

اإلمارات

مركز العرب

حتتفي بيومي الشهيد 
والعلم.. 

 وأبوظبي ودبي واجهة 
مفضلة ملشجعي  

 »املونديال«

يشارك يف افتتاح مونديال 
العرب.. 

واململكة تزيد صادراتها 
 النفطية إلى أوروبا

يحتفل بكتاب )قراءة يف 
أفكار الشرفاء احلمادي( 

 باكورة اإلصدارات البحثية

صــ 23-20 

صــ  40  - 

ولي العهد السعودي

صــ 8 - 13 

السيسي يلتقي أردوغان يف قطر.. 

املشاركون
  COP27 يف 

يتوصلون التفاق شامل 
 للمناخ



ك��ت��ب ال��م��ف��ك��ر ال��ع��رب��ي ال��ك��ب��ي��ر األس��ت��اذ ع��ل��ي م��ح��م��د ال��ش��رف��اء ال��ح��م��ادي 
م��ق��اال أدب��ي��ا ب��دي��ع��ا ع��ن ت��أس��ي��س دول���ة اإلم����ارات ال��ع��رب��ي��ة وت��وح��ي��ده��ا من 
آل  سلطان  بن  زاي��د  الشيخ  تعالى  الله  ب��إذن  له  المغفور  به  قام  ما  خالل 
فيها  تم  محكمة  استراتيجية  وض��ع  إذ  عليه-  تعالى  الله  -رحمة  نهيان 
نهضة  الدولة، وصنع  في  أحدث طفرة حقيقية  كما  والحجر،  البشر  بناء 
رائدة  اإلمارات  التحتية، حتى أصبحت  والبنية  التعليم  في  غير مسبوقة 
ف��ي ك��اف��ة ال��م��ج��االت، وك��ذل��ك ت��ح��دث ال��م��ق��ال ع��ن دور أب��وظ��ب��ي التاريخي 

قضاياهم. في  العرب  لألشقاء  المساند 
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المفكر العريب
 عيل محمد الرشفاء الحمادي يكتب.. 

كيف أسس الشيخ زايد 
اإلمارات وساند 
القضايا العربية؟

أمتنا  تعيشها  ال��ت��ي  المتالحقة  األح���داث  زح��م��ة  ف��ي 
الوطن  سماء  في  بالسواد  ملبدة  غيوم  تتراكم  العربية.. 
العربي، تكاد تحجب عن المواطن العربي حقيقة ما يجري 
في وطنه العربي، وتجعله يخشى على حلمه الضياع في 
أن يحقق ألمته واقعا أعز وأك��رم، وسط هجمة إعالمية 
تتفق  ليتخذ مواقف  العربي  العقل  شرسة تحاول تشكيل 
ومخططات الصهاينة في استمرار استباحة بعض الدول 

العربية.

دور القائد التاريخي 
بيد  تأخذ  عظيمة  ومسؤولية  تاريخي،  دور  والقيادة 
من  وترفع  التطور،  ومسيرة  التقدم،  طريق  إلى  الشعوب 
شأنها لتلحق بركب األمم وتساهم معها في بناء حاضرة 

اإلنسان وصياغة مستقبله وحماية أمن وطنه واستقراره.
 الشيخ زايد وتوحيد اإلمارات 

ولقد شاءت العناية اإللهية أن تسند دور القيادة في دولة 
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اإلمارات لرجل عشق الصحراء وصفاءها، وأحب فيها ضوء 
الشمس الساطع فأكسبه ذلك وضوح رؤية ومضاء العزم، 
وحمل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس ورئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، رحمه الله، على كاهله مسئولية 
توحيد اإلمارات في دولة واحدة راسخة البنيان تمد يدها 
بكل الخير لألشقاء واألصدقاء والجيران من أجل أن يعمم 

السالم منطقة الخليج.
مكانة عالمية مرموقة 

 وبعزمه وإيمانه، وفقه الله، في قيام دولة اإلمارات العربية 
العالم  دول  بين  مرموقة  مكانة  لها  أصبح  التي  المتحدة 
باالحترام  تتمتع  والصديق  الشقيق  عند  مسموعة  وكلمة 
والتقدير ألنه، رحمه الله، كان يحمل راية الحوار من أجل 
السالم وتحقيق االستقرار واألمان للجميع، لتستطيع الدول 
وضع آليات تبادل المصالح والمنافع مما يزيد في تقوية 

العالقات فيما بينهم.
 آليات البناء والتطوير 

ولقد حدد، رحمه الله، ثالثة أهداف تطوي بها المنطقة 
مرحلة الماضي ببؤسه ومعاناته لتنطلق إلى آفاق المستقبل 

الرحبة وهي:
المصانع،  وإقامة  التحتية،  بالبنية  المنطقة  تطوير   •

وبناء المدارس والجامعات.

• تحقيق الرفاهية للمواطن من مسكن كريم ومجتمع 
يتوفر لديه االكتفاء الذاتي.

• بناء اإلنسان القادر على تحمل المسؤولية وبناء قوات 
مسلحة للدفاع عن الوطن حماية ألرضه ومنجزاته وتطوير 

أجهزة األمن والشرطة.
 الشيخ زايد واستثمار اإلنسان 

اإلنسانية  مواقفه  كانت  الفلسفة  تلك  م��ن  وانطالقا 
اإلنسان  أن  هي  أساسية  مبدئية  لرؤية  تأكيدا  المتتالية 
هو أعظم استثمار ألية دولة تتطلع إلى االزدهار والتقدم 
ذات  دولة  المتحدة،  العربية  اإلم��ارات  دولة  لبناء  فأسس 
سيادة محددة المعالم تمد اليد للجميع من أجل التعاون 
البناء على أسس من االحترام المتبادل، دون أدنى مساس 
العالم  دعم  في  الطاقات  كافة  وب��ذل  الوطنية،  بالسيادة 
العربي وتأكيد وحدته، إيمانا بأن قوة العرب في وحدتهم.

الشيخ زايد وحقوق اإلنسان 
 مناصرة حقوق اإلنسان في أي مكان في العالم، وتأييد 
حرية الشعوب، انطالقا من تلك الفلسفة، استطاع أن يقيم 
عالقات متوازنة مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، في 
عالم يحكمه الصراع وتتجاذبه العقائد المتناقضة، وبذلك 
حفظ البالد من مخاطر االحتواء والصراعات الدولية، ليصل 

بها دائما إلى بر األمان والسالم واالستقرار واالزدهار.
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رسالة اإلسالم 
 وإن إيمانه برسالة اإلسالم ومالءمتها لكل زمان ومكان 
تأخذ حيزا كبيرا من فكره وجهده، فهو يعمل جاهدا على 
أن تأخذ الشريعة اإلسالمية مكانتها بوصفها منهجا إلهيا 
على  االجتماعية  العالقات  ينظم  عاما  وسلوكا  وقانونا 

أساس من الرحمة والعدل.
ليس البترول العربي أغلى من الدم العربي

إنه ينطلق من عقيدة راسخة بأن قانون السماء هو سيد 
القوانين جميعا، وكلمة الله هي دائما الكلمة العليا. 

علمنا كيف يكون القرار الشجاع في حرب أكتوبر سنة 
1973، عندما قال قولته التاريخية التي تردد صداها في 
الدم  العربي أغلى من  البترول  العالم )ليس  أنحاء  جميع 
العربي( بعدما اتخذ قراره الشجاع بقطع إمدادات البترول 
عن الواليات المتحدة األمريكية ودول أوروبا التي تساند 

دولة العدوان.
الشيخ زايد وفلسطين 

وعلمنا كيف يطالب بأعلى صوته بإعادة الحقوق العادلة 
الله،  زاي��د، رحمه  أخ��رى ظل  وم��رة  الفلسطيني،  للشعب 

الصوت األمين المعبر عن مشاعر مئات الماليين في الوطن 
العربي، بإيمانه بالله الذي ال يعرف التخاذل واالستسالم 
بالمصير  وعظمته  اإليمان  قوة  بكل  أصيل،  عربي  وبإباء 
المشترك لألمة العربية، وقد كان دائما يبادر في مشاركة 
أشقائه القادة العرب للسعي في حل النزاعات فيما بينهم 
ليتفرغوا في بناء أوطانهم واالهتمام بتحقيق آمال شعوبهم 
في التطور والتقدم، ليتحقق العيش الكريم لهم وتوظيف 
الثروات التي أنعم الله عليهم في االرتقاء بنهضة مواطنيهم 
والتربوية،  والتعليمية  االقتصادية  المجاالت  مختلف  في 
لكل  والدعم  العون  يد  مد  في  الله،  رحمه  سباقا،  وك��ان 

أشقائه دون تمييز.
 الشيخ زايد الضمير العربي الحي 

رحمك الله يا زايد، فقد كنت الضمير العربي الحي الذي 
حمل آمال أمته في الوحدة وحماية الوطن العربي من كل 

تهديد، واليوم يصدق عليه قول الشاعر:
سيذكرني قومي إذا جد جدهم
وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
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شغل المفكر العربي الكبير األستاذ علي 
محمد الشرفاء الحمادي، منصب المدير 
األس��ب��ق ل��دي��وان ال��رئ��اس��ة ب��دول��ة اإلم���ارات 
ال��ع��رب��ي��ة، ورئ��ي��س م��ؤس��س��ة رس��ال��ة ال��س��الم 

العالمية.
استراتيجي  وم��ش��روع  رؤي��ة  لديه  الكاتب 
إلع����ادة ب��ن��اء ال��ن��ظ��ام ال��ع��رب��ي ف��ي مواجهة 
ال��ت��ح��دي��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، وينفذ 

م��ش��روع��ا ع��رب��ي��ا ل��ن��ش��ر ال��ف��ك��ر ال��ت��ن��وي��ري 
المغلوطة  المفاهيم  وتصحيح  العقالني 
عن اإلسالم التي أدت إلى انتشار التطرف 
واإلره�������اب وال��ع��ن��ف ال����ذي ُي����َم����ارَس ب��ِاس��م 
الدين، وقدم الكاتب للمكتبة العربية عددًا 
من المؤلفات التي تدور في معظمها حول 
أزمة الخطاب الديني وانعكاسه على الواقع 

العربي.

تعريف بالكاتب 
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 COP27 والمشاركون في 
يتوصلون التفاق شامل للمناخ

تمتلئ الساحة المصرية باألخبار والتفاعالت السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خالل 
السنوات األخيرة على المستوى اإلقليمي، خصوصا في ملفات السياسة الخارجية واالقتصاد، وهو 

ما جعل القاهرة أحد األعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة األخبار 
المصرية، السيما الرسمي منها وهو ما نقدمه في العدد الجديد من مجلة العرب.

السيسي يلتقي أردوغان يف قطر..

مصر
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تفاصيل  يكشف  الرئاسة  متحدث 
بنظيره  السيسي  الرئيس  لقاء 

التركي
ص����رح ال��س��ف��ي��ر ب���س���ام راض����ي، 
رئاسة  ب��اس��م  الرسمي  المتحدث 
ال��رئ��ي��س عبد  ب���أن  ال��ج��م��ه��وري��ة، 
ال���ف���ت���اح ال��س��ي��س��ي ت���ص���اف���ح م��ع 
ال���رئ���ي���س ال���ت���رك���ي رج�����ب ط��ي��ب 
أردوغ������ان، ب��ال��ع��اص��م��ة ال��ق��ط��ري��ة 
المتبادل  التأكيد  تم  حيث  الدوحة، 
التي  التاريخية  الروابط  عمق  على 
المصري  والشعبين  البلدين  تربط 
أن  على  التوافق  تم  كما  والتركي، 
العالقات  لتطوير  بداية  تلك  تكون 

الجانبين. بين  الثنائية 
وص�����ل ال���رئ���ي���س ع���ب���د ال���ف���ت���اح 
القطرية  العاصمة  إل��ى  السيسي، 
الدوحة، لحضور حفل افتتاح كأس 
سيقام  وال��ذي  القدم،  لكرة  العالم 

اليوم. مساء  الدوحة  بالعاصمة 
وكان في استقبال الرئيس السيسي 

الشيخ  الدوحة،  مطار  وصوله  لدى 
نائب  ثاني  آل  حمد  ب��ن  الله  عبد 

قطر. دولة  أمير 
وص����رح ال��س��ف��ي��ر ب���س���ام راض����ي، 
رئاسة  ب��اس��م  الرسمي  المتحدث 
الرئيس  مشاركة  بأن  الجمهورية، 
العالمي  الرياضي  الحدث  هذا  في 
األمير  شقيقه  لدعوة  تلبيةً  تأتي 
»تميم بن حمد آل ثاني«، أمير دولة 
العالقات  ض��وء  ف��ي  وذل���ك  ق��ط��ر، 
بين  تربط  التي  الوثيقة  األخ��وي��ة 

وقطر. مصر 
ت��ص��اف��ح ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب 
المصري  ونظيره  أردوغ���ان  طيب 
للمرة  وذل��ك  السيسي،  عبدالفتاح 
الشيخ  قطر  أمير  بحضور  األول��ى 
ت��م��ي��م ب����ن ح���م���د، ع���ل���ى ه��ام��ش 
ح��ض��وره��م��ا ح��ف��ل اف��ت��ت��اح ك��أس 

األحد. الدوحة، مساء  في  العالم 
لحظة  م���ص���ورة  ل��ق��ط��ة  وأظ���ه���رت 
بعضهما  ال��رئ��ي��س��ي��ي��ن  م��ص��اف��ح��ة 

الشيخ  جوارهما  إلى  وكان  البعض، 
البعض  ووص���ف  ح��م��د.  ب��ن  ت��م��ي��م 

»تاريخية«. بأنها  المصافحة 
ي��أت��ي ه��ذا ف��ي وق��ت أف���ادت قناة 
»قمة  ب��أن  اإلخ��ب��اري��ة«،  »ال��ق��اه��رة 
هامش  على  عقدت  تركية  مصرية 
بين  قطر  في  العالم  ك��أس  افتتاح 
ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري ع��ب��د ال��ف��ت��اح 
ال��س��ي��س��ي ون��ظ��ي��ره ال��ت��رك��ي رج��ب 

أردوغان«. طيب 
 COP27 في  المشاركون 

للمناخ شامل  التفاق  يتوصلون 
مؤتمر  في  المشاركة  الدول  اتفقت 
المناخ COP27 على اتفاق شامل 
في  ختامية  عامة  في جلسة  للمناخ 

بمصر. الشيخ  شرم  منتجع 
المصري  الخارجية  وزي��ر  وأع��ل��ن 
س���ام���ح ش���ك���ري رئ���ي���س ال��م��ؤت��م��ر 
ت��م��ث��ل االت��ف��اق  ال��ت��ي  ال��وث��ي��ق��ة  أن 
ال��س��ي��اس��ي ف���ي ال��م��ؤت��م��ر ج��رت 

باإلجماع. عليها  الموافقة 

مصر

)9(
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أيضا  األحد  فجر   COP27 وأقر 
إن���ش���اء ص���ن���دوق م��ك��رس ل��ت��م��وي��ل 
بالدول  الالحقة  المناخية  األضرار 

جدا. الضعيفة 
واع��ُت��م��د ال��ق��رار ب��اإلج��م��اع خ��الل 
أسبوعين  بعد  ختامية  عامة  جلسة 
مطالبة  حول  شاقة  مفاوضات  من 
ال����دول ال��ن��ام��ي��ة ب��ت��ع��وي��ض��ات من 
األضرار  عن  الملوثة  الغنية  الدول 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ت��داع��ي��ات ال��ت��غ��ي��ر 

المناخي.
الفورية  »الحاجة  على  القرار  شدد 
ل��م��وارد م��ال��ي��ة ج��دي��دة وإض��اف��ي��ة 
النامية  ال��دول  لمساعدة  مناسبة 
ال��ت��داع��ي��ات  إزاء  ض��ع��ف��ا«  األك��ث��ر 
االقتصادية«  وغ��ي��ر  »االق��ت��ص��ادي��ة 

المناخي. للتغير 

الممكنة،  التمويل  وسائل  بين  من 
إن����ش����اء »ص����ن����دوق ل��الس��ت��ج��اب��ة 
مطلب  وهو  واألض��رار«،  للخسائر 
تكتلت  التي  النامية  للدول  أساسي 

الملف. هذا  حول 
س��ت��ح��دد ل��ج��ن��ة خ��اص��ة ت��رت��ي��ب��ات 
أجل  من  والصندوق،  القرار  تطبيق 
إق��راره��ا خ��الل م��ؤت��م��ر األط���راف 
اإلم��ارات  في   )COP28( المقبل 

.2023 نهاية 
ف����رض����ت م���س���أل���ة »ال���خ���س���ائ���ر 
واألض���������رار« ن��ف��س��ه��ا ف���ي ص��ل��ب 
النقاشات أكثر من أي وقت مضى، 
التي  ال��م��دم��رة  ال��ف��ي��ض��ان��ات  ب��ع��د 

ونيجيريا. باكستان  ضربت 
أدرجت في جدول األعمال الرسمي 
تحفظ  بسبب  األخيرة  اللحظة  في 

على  طويلة  فترة  منذ  الغنية  الدول 
لها. مكرس  إنشاء صندوق 

طرح  يتابع  السيسي  الرئيس 
للقوات  التابعة  الشركات 

البورصة في  المسلحة 
اج���ت���م���ع ال���رئ���ي���س ع��ب��دال��ف��ت��اح 
مصطفى  ال��دك��ت��ور  م��ع  ال��س��ي��س��ي 
ال����وزراء،  مجلس  رئ��ي��س  م��دب��ول��ي 
هيئة  رئيس  الشاذلي  أحمد  واللواء 
المسلحة،  للقوات  المالية  الشؤون 
مدير  المجد  أبو  وليد  أ.ح  واللواء 
الوطنية  الخدمة  مشروعات  جهاز 
ال��م��س��ل��ح��ة، وال���ل���واء أ.ح  ل��ل��ق��وات 
إدارة  مجلس  رئ��ي��س  أن���ور  محمد 
واللواء  للبترول،  الوطنية  الشركة 
مجلس  رئ��ي��س  ال��ج��م��ل  ي��اس��ر  أ.ح 
إلن��ت��اج  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ش��رك��ة  إدارة 
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»صافي«. الطبيعية  المياه  وتعبئة 
باسم  الرسمي  المتحدث  وص��رح 
االجتماع  ب��أن  الجمهورية  رئ��اس��ة 
ت��ن��اول اس��ت��ع��راض »م��وق��ف ط��رح 
الخدمة  لجهاز  التابعة  الشركات 

البورصة«. في  للتداول  الوطنية 
اإلطار  هذا  في  الرئيس  اطلع  وقد 
لطرح  تمهيًدا  اإلجراءات  بدء  على 
لتداول  الشركات  تلك  من  حصص 
أس��ه��م��ه��ا ف���ي ال���ب���ورص���ة، خ��اص��ةً 
وشركة  للبترول  الوطنية  الشركة 
توسيع قاعدة  بهدف  صافي، وذلك 
القطاع  استثمارات  وجذب  ملكيتها 
ال���خ���اص، ع��ل��ى ن��ح��و ي��ه��دف إل��ى 
ال��خ��دم��ة  ج��ه��از  م��س��اه��م��ة  تعظيم 
في  المتنوعة  ب��ش��رك��ات��ه  ال��وط��ن��ي��ة 
السيما  ال��وط��ن��ي،  االق��ت��ص��اد  دع��م 

من  شركاته  به  تتمتع  ما  ضوء  في 
تؤهلها  كبيرة  ومقومات  إمكانات 
عملية  ف��ي  ب��ف��اع��ل��ي��ة  ل��ل��م��س��اه��م��ة 
تسعى  ال���ت���ي  ال��ش��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
مختلف  ف��ي  ح��ال��ًي��ا  ال��دول��ة  إل��ي��ه��ا 

القطاعات.
بالنسبة  مصر  بدور  يشيد  بايدن 

لقائه  بعد  وأوكرانيا  لغزة 
لسيسي با

اس���ت���ق���ب���ل ال����رئ����ي����س ال���م���ص���ري 
الرئيس  نظيره  السيسي  عبدالفتاح 
الشيخ.  بشرم  بايدن  جو  األمريكي 
وفيما أبلغ الرئيس المصري ضيفه 
لحقوق  إستراتيجية  مصر  بإطالق 
األمريكي  نظيره  أش��اد  اإلن��س��ان، 
ب��م��وق��ف م��ص��ر م���ن ال���ح���رب في 

أوكرانيا.

ب��اي��دن  إن  األب���ي���ض  ال��ب��ي��ت  ق����ال 
والسيسي أكدا التزامهما بالتصدي 
ألزمة تغير المناخ وناقشا مجموعة 
في  الحرب  بينها  من  القضايا  من 

الغذائي. واألمن  أوكرانيا 
نظيره  ال��م��ص��ري  ال��رئ��ي��س  وأب��ل��غ 
أط��ل��ق��ت  م���ص���ر  أن  األم����ري����ك����ي، 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان 
للنظر  الرئاسي  للعفو  لجنة  ولديها 
في »القوائم التي تستحق اإلفراج«. 
خالل  المصري  الرئيس  وأض��اف 
على  األمريكي  بالرئيس  اجتماعه 
الشيخ  بشرم  المناخ  قمة  هامش 
أيضا  أطلقت  مصر  إن  )ك��وب27( 

الوطني. للحوار  مبادرة 
ف����ي ال���م���ق���اب���ل، أش�����اد ال��رئ��ي��س 
وقال  بمصر،  بايدن  جو  األمريكي 
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عن  ب��ق��وة  ت��ح��دث��ت  ال���ق���اه���رة  إن 
أيضا  مضيفا  أوكرانيا،  في  الحرب 

إن مصر وسيط رئيسي في غزة.
ووص����ل ال��رئ��ي��س األم���ري���ك���ي جو 
الشيخ  ش��رم  إل��ى  الجمعة  ب��اي��دن 
في  للمشاركة  قصيرة  محطة  في 
في  المناخ  ح��ول  األط��راف  مؤتمر 
محلية  ب��إن��ج��ازات  متسلحا  مصر 
االحترار  مكافحة  في  كبيرة حققها 
لضغوط  يتعرض  أنه  إال  المناخي 
التي  ال��دول  باتجاه  المزيد  لبذل 

طبيعية. كوارث  وطأة  تحت  ترزح 
مليار  ب�83  اتفاقيات  توقع  مصر 
المتجددة الطاقة  مجال  في  دوالر 

ش���ه���دت ه���ال���ة ال��س��ع��ي��د، وزي����رة 
االقتصادية  والتنمية  التخطيط 
إدارة  م��ج��ل��س  ورئ��ي��س  ال��م��ص��ري��ة 

مؤخرا،  السيادي،  مصر  صندوق 
ت���وق���ي���ع ع�����دد م����ن االت���ف���اق���ي���ات 
وبروتوكوالت التعاون بين الصندوق 
 83 بقيمة  المطورين  م��ن  وع��دد 
ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ف��ي  دوالر  م��ل��ي��ار 

المتجددة.
وزير  شاكر،  محمد  التوقيع  حضر 
الكهرباء والطاقة المتجددة، ورانيا 
الدولي،  التعاون  وزي��رة  المشاط، 

البترول. وزير  المال  وطارق 
ج����اء ذل����ك ع��ل��ى ه���ام���ش م��ؤت��م��ر 
المتحدة  األمم  التفاقية  األط��راف 
اإلط�����اري�����ة ح�����ول ت��غ��ي��ر ال��م��ن��اخ 
مصر  تستضيفه  والذي   ،COP27
الفترة  خالل  الشيخ  شرم  بمدينة 

من 7 – 18 نوفمبر.
»صندوق  إن  السعيد  هالة  وقالت 

م���ص���ر ال���س���ي���ادي ي��م��ث��ل ذراًع�����ا 
اس���ت���ث���م���ارًي���ا م���ه���ًم���ا ل��ل��ح��ك��وم��ة 
»دوره  إن  م��ض��ي��ف��ة  ال��م��ص��ري��ة«، 
ي��ت��م��ث��ل ف���ي ال��ب��ح��ث ع���ن ال��ف��رص 
ودراس��ت��ه��ا  المتاحة  االس��ت��ث��م��اري��ة 
جيد  استثماري  منتج  إلى  وتحويلها 
الخاص«،  القطاع  على  عرضه  يتم 
حالًيا  يقوم  »الصندوق  أن  مؤكدة 
يتحملها  التي قد  األعباء  بإزالة كل 
في  واألجنبي  المحلي  المستثمر 
إلى  باإلضافة  الدولة،  مع  التعامل 
بحصص  أحياًنا  الصندوق  دخ��ول 
والقطاع  المستثمر  لتشجيع  أقلية 

واألجنبي«. المحلي  الخاص 
»م��ص��ر  أن  ال��س��ع��ي��د  وأوض����ح����ت 
مجال  ف��ي  كبير  بشكل  استثمرت 
ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة واألس���اس���ي���ة 
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ل��ت��ك��ون ج���اذب���ة ل��ل��ق��ط��اع ال��خ��اص 
ف��ض��اًل عما  واألج��ن��ب��ي،  ال��م��ح��ل��ي 
في  تعديالت  م��ن  مصر  ب��ه  قامت 
ال��ت��ش��ري��ع��ات«، م��ش��ي��رة إل��ى زي��ادة 
للصندوق  ال��م��رخ��ص  ال��م��ال  رأس 
 200 م���ن  ال���م���ص���ري  ال���س���ي���ادي 
جنيه،  مليار   400 إلى  جنيه  مليار 
تريليون  إل��ى  ل��ل��وص��ول  اس��ت��ه��داًف��ا 
ليصبح  س��ن��وات،  خ��الل  ف��ي  جنيه 
الستيعاب  والقابلية  ال��ق��درة  لديه 

المختلفة. الشراكات  كل 
تسهيالت  تعتمد  الحكومة 

لحاملي  مصر  إلى  الدخول  تأشيرة 
العالم  كأس  لمشجعي  )هيا(  كارت 

قطر في 
اع��ت��م��د م��ج��ل��س ال�������وزراء، خ��الل 
الدكتور  برئاسة  األخير،  اجتماعه 

مجلس  رئ��ي��س  م��دب��ول��ي،  مصطفى 
الدخول  تأشيرة  تسهيالت  الوزراء، 
المشجع  ك��ارت  لحاملي  مصر  إل��ى 
)ه��ي��ا( ال��ح��اض��ري��ن ل��ب��ط��ول��ة ك��أس 
قطر  ف��ي  ستنعقد  ال��ت��ي  ال��ع��ال��م، 
م��ن شهر   20 م��ن  ال��ف��ت��رة  خ���الل 
ديسمبر   18 حتى  الجاري  نوفمبر 
خالل  تم  بما  أسوة  وذلك   ،2022
السياحية  الحركة  استئناف  فترة 
تطبيق  م��ن  ك��ورون��ا،  جائحة  أث��ن��اء 
التأشيرات  رسوم  من  اإلعفاء  نظام 
للمقاصد  ال��واف��دي��ن  ل��ل��س��ائ��ح��ي��ن 
ذلك  وي��أت��ي  المصرية،  السياحية 
هذا  م��ن  مصر  استفادة  إط��ار  ف��ي 
للترويج للسياحة المصرية. الحدث 
وزارة  ق��ام��ت  ال��ص��دد  ه���ذا  وف���ي 
ال���س���ي���اح���ة واآلث��������ار ب����ع����دد م��ن 

التعميم  ضمنها  م��ن  اإلج����راءات، 
وشرم  بالغردقة  الفندقية  للمنشآت 
على  خصم  نسبة  لتقديم  الشيخ 
»أونالين«  المعلنة  اإلقامة  أسعار 
لمشجعي كأس العالم حاملي بطاقة 
بعض  جانب  إل��ى  )هيا(،  المشجع 
اإلجراءات التنسيقية التي ما زالت 
بين  التنسيق  حيث  من  سواء  قائمة 
وزارة الطيران المدني وشركة »اير 
وشركات  للطيران«  و»مصر  كايرو« 
الخليج  بمنطقة  العاملة  الطيران 
أوج���ه  ك��اف��ة  ت��وف��ي��ر  أو  ال��ع��رب��ي، 
التراخيص  إص��دار  في  المساندة 
يسمح  بما  ال��الزم��ة  وال��م��واف��ق��ات 
الناقلة  الجوية  الطاقة  بزيادة  لهم 
وعدد الرحالت المشغلة من الدول 

مصر. إلى  المجاورة  العربية 
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اإلمارات تحتفي بيومي الشهيد والعلم..
 وأبو ظبي ودبي واجهة 

مفضلة لمشجعي »المونديال«

اإلمارات

 تحتل دولة اإلمارات العربية المتحدة موقعا هاما بين البلدان العربية على المستويين السياسي 
واالقتصادي، كونها قوة اقتصادية ودبلوماسية ضاربة، وتتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي كبير على 

المستوى الدولي واإلقليمي، لذا يحرص الكثيرون على متابعة أخبار اإلمارات العربية المتحدة بشكل 
لحظي، لذا نقدم هذه الوجبة اإلخبارية عن اإلمارات العربية.

أبو ظبي .. مركز العرب
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اإلمارات تستعد لالحتفال بيومي 
الشهيد والعلم ال�51

ال��ب��ش��ري��ة  ال���م���وارد  وزارة  أع��ل��ن��ت 
والتوطين في اإلمارات أن الفترة من 
األول وحتى الثالث من شهر ديسمبر 
2022 عطلة رسمية مدفوعة األجر 
الخاص  القطاع  العاملين في  لجميع 
»ي��وم  بمناسبة  اإلم����ارات  دول���ة  ف��ي 

الشهيد« واليوم الوطني ال�«51«.
ج����اء ذل����ك ف���ي ت��ع��م��ي��م أص���درت���ه 

الوزراء  لقرار مجلس  تنفيذا  ال��وزارة 
المعتمدة  الرسمية  العطالت  بشأن 
للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 

2021 و2022.
التي  المناسبة  ه��و  الشهيد  وي���وم 
العربية  اإلم��ارات  دول��ة  فيها  تحتفل 
ب��ت��اري��خ 30 ن��وف��م��ب��ر م��ن ك��ل ع��ام 
أثناء  استشهدوا  ال��ذي��ن  بشهدائها 
أداء مهامهم الوطنية داخل الدولة أو 
خارجها، وال يقتصر شهداء اإلمارات 
على الذين استشهدوا ضمن القوات 
ال��م��س��ل��ح��ة ف���ق���ط، بل 
تشمل جميع األشخاص 
الذين ضحوا بأرواحهم 
ال��م��ج��االت  جميع  ف��ي 
س��������واء ال���ع���س���ك���ري���ة 
)ال����ق����وات ال��م��س��ل��ح��ة 
ال��داخ��ل��ي��ة(  وزارة  أو 
أو  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة  أو 
م���ج���ن���دي ال���خ���دم���ة 
ال���وط���ن���ي���ة، وق����د تم 
اإلع��������الن ع����ن ي���وم 
الشهيد عام 2015م 
ضمن مرسوم أصدره 
الشيخ  الدولة  رئيس 
آل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ن��ه��ي��ان رح��م��ه ال��ل��ه. 
وي���ع���د ه����ذا ال��ي��وم 
عطلة رسمية لكافة 
الحكومية  ال��دوائ��ر 
وال��خ��اص��ة، وت��ق��وم 

ال��دول��ة ب��االح��ت��ف��ال ف��ي ه���ذا ال��ي��وم 
متنوعة  وف��ع��ال��ي��ات  م��راس��م  ب��إق��ام��ة 
تذكر فيها تضحية شهداء اإلمارات، 
اليوم  بهذا  االحتفال  قيمة  وتتجسد 
اإلم��ارات  دول��ة  ان��خ��راط  مع  تزامناً 
العربية المتحدة في التحالف العربي 
باليمن وردع  من أجل دعم الشرعية 
من  العشرات  سقط  حيث  الحوثيين 

الجنود اإلماراتيين.
بها  تحتفل  وطنية  مناسبة  العلم  يوم 
اإلمارات العربية المتحدة في الثالث 
من نوفمبر من كل عام، تجسد هذه 
والسالم  الوحدة  مشاعر  المناسبة 
الشعور  وتعزيز  اإلم��ارات،  أبناء  بين 
لصورة  وت��رس��ي��خ  للوطن  ب��االن��ت��م��اء 
اإلمارات باإلضافة إلى تقديم نموذج 
ع��ل��ى م��ظ��اه��ر ال��ت��الح��م ب��ي��ن أب��ن��اء 

الوطن.
عنها  أعلن  وطنية  مناسبة  العلم  يوم 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عام 
اإلمارات  دولة  تزدان  حيث   ،2012

في  المتحدة  العربية 
بألوان  المناسبة  ه��ذه 

العلم اإلماراتي.
وترفرف في هذا اليوم 
ال��راي��ات ف��وق ك��ل بيت 
إم����ارات����ي، ك��م��ا ت��ق��ام 
على  وفعاليات  أنشطة 
ش��ك��ل اح��ت��ف��االت، من 
ممثلة  ال���دول���ة  ط���رف 
ب��ح��ك��وم��ت��ه��ا وش��ع��ب��ه��ا 
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مؤسسات  وتقوم  فيها.  والمقيمين 
ال���وزارات  ف��ي  ممثلة  ال��ع��ام  القطاع 
ب��رف��ع األع����الم ف��ي ه���ذا ال��ي��وم، ثم 
مؤسسات القطاع الخاص، وبعد ذلك 
اإلم��ارات��ي  الشعب  أب��ن��اء  كافة  يقوم 
الدولة  علم  برفع  واألطفال  والنساء 
إمارة،  كل  في  المباني  مختلف  على 
وذلك استعدادا لالحتفال بهذا اليوم، 
وال���والء  المحبة  م��دى  ع��ن  وتعبيرا 

للقيادة اإلماراتية.
اإلمارات تؤكد التزامها بأجندتها 
الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة

أكد رئيس اإلمارات الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، في الجلسة الرئيسية 
للقمة ال)17( لرؤساء دول مجموعة 
والتي   )G20( وحكوماتها  العشرين 
بإندونيسيا..  بالي  جزيرة  في  بدأت 
إن��دون��ي��س��ي��ا جوكو  ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س 
ويدودو وحضور قادة دول المجموعة 
وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، 
المسؤول في  ب��دوره��ا  ب��الده  ال��ت��زام 
الرائدة في  الطاقة وأجندتها  أسواق 

قطاع الطاقة النظيفة.

الشيخ محمد بن زايد – وفقا  وقال 
دولة  إن   – اإلماراتية  األنباء  لوكالة 
اإلم���ارات جسدت ه��ذا االل��ت��زام من 
مليار   50 بقيمة  استثمارات  خالل 
النظيفة  ال��ط��اق��ة  م��ج��ال  ف��ي  دوالر 
العالم،  عبر  دول��ة   40 من  أكثر  في 
أجل  من  القرم  »تحالف  وتأسيسها 
إندونيسيا،  م��ع  بالشراكة  ال��م��ن��اخ« 
»تسريع  مبادرة  إطالقها  إلى  إضافة 
الطاقة  نحو  النامية  ال���دول  ت��ح��ول 
الوكالة  م��ع  بالتعاون  المستدامة« 

الدولية للطاقة المتجددة.
وش�����دد ع��ل��ى أن دول�����ة اإلم������ارات 
اقتصاديا  مركزا  بوصفها  ستستمر، 
لضمان  الجهود  أقصى  ببذل  عالميا 
اس��ت��دام��ة س��الس��ل ال��غ��ذاء وال���دواء 
وت��س��خ��ي��ر إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا وم��وان��ئ��ه��ا 
وأه��داف  م��ب��ادرات  لدعم  وطيرانها 

األمن الغذائي.
في  لقائهم  إل��ى  تطلعه  عن  وأع��رب 
المقبل ضمن  العام  اإلم��ارات خالل 
األمم  اتفاقية  في  األط���راف  مؤتمر 
المناخ  المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

»كوب 28«.
سياسة جديدة للتسعير تمنع زيادة 

أسعار 9 سلع أساسية
قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك 
برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير 
االقتصاد اإلماراتي، منع زيادة أسعار 
االستهالكية  ال��س��ل��ع  م��ن  مجموعة 
األساسية، دون الحصول على موافقة 
قبل  االق��ت��ص��اد  وزارة  م��ن  مسبقة 

تطبيق أية زيادات سعرية عليها.
وبحسب البيان ضمت القائمة 9 سلع 
شملت: زيوت الطبخ، البيض، الحليب 
ال��دج��اج  ال��س��ك��ر،  األرز،  ال���ط���ازج، 
الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، 
هامش  تحديد  م��ع  التنظيف،  م��واد 
بالنسبة  سلعة  لكل  األق��ص��ى  ال��رب��ح 

للموردين أو منافذ البيع.
عبد  اإلماراتي  االقتصاد  وزير  وقال 
الله بن طوق المري: ناقشنا مجموعة 
تحقيق  في  تصب  التي  المحاور  من 
استقرار  يضمن  بما  الحكومة  رؤي��ة 
مختلف  في  السلع  وتوافر  األس��واق، 
األنشطة، ومن أبرزها متابعة تطبيق 
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االستهالكية،  السلع  تسعير  سياسة 
وت��ن��ظ��ي��م ال��ع��الق��ة ال��ت��ع��اق��دي��ة بين 
الموزعين ومنافذ البيع، وسبل الحد 
المزعجة،  التسويقية  االتصاالت  من 
حماية  قانون  الئحة  تعديل  ومشروع 
ال��م��س��ت��ه��ل��ك، وف����ق وك���ال���ة األن���ب���اء 

اإلماراتية »وام«.
بشكل مستمر  اللجنة  وتابع: تحرص 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر س��ي��اس��ات م��ن شأنها 
منطقية  ب���أس���ع���ار  ال��س��ل��ع  ع����رض 
يلبي  ال�����ذي  ب��ال��ش��ك��ل  وت���واف���ره���ا 
الدولة،  في  المستهلكين  احتياجات 
فيه على  تحرص  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي 
لفعالية  الدورية  والمراجعة  التقييم 
ال��ت��ش��ري��ع��ات ال��م��ن��ظ��م��ة ل��ل��ع��الق��ات 
المنتجين  ب��ي��ن  ف��ي��م��ا  ال��ت��ع��اق��دي��ة 

والموردين ومنافذ البيع بالتجزئة.
توقعات بنمو قطاع التجزئة في 
اإلمارات 5.1 % بحلول 2026

ت��وق��ع��ت »أل���ب���ن ك��اب��ي��ت��ال«، ش��رك��ة 
االستشارات المصرفية االستثمارية، 

نمو قطاع التجزئة في دولة اإلمارات 
 % 5.1 قدره  مركب  سنوي  بمعدل 
خالل األعوام )2022 إلى 2026(؛ 

ليصل إلى 417.6 مليار درهم.
ولفتت في تقرير لها، إلى عدة عوامل 
تسهم في تحفيز نمو قطاع التجزئة 
القاعدة  نمو  منها  اإلم�����ارات،  ف��ي 
السكانية، وارتفاع عدد األفراد ذوي 
إلى  إضافة  العالية،  المالية  المالءة 

ارتفاع دخل األفراد.
وت��وق��ع��ت ف��ي ت��ق��ري��ره��ا ن��م��و س��وق 
اإلم���ارات  ف��ي  اإللكترونية  ال��ت��ج��ارة 
بمعدل سنوي مركب 14.2 % خالل 
إل��ى   )2025–2021( األع�����وام 

62.4 مليار درهم.
»ألبن  ل��دى  المنتدب  العضو  وق���ال 
ك��اب��ي��ت��ال«، ك��ري��ش��ن��ا دان�����اك: خ��الل 
تتزايد  أن  نتوقع  المقبلة،  المرحلة 
واالس��ت��ح��واذ ضمن  ال��دم��ج  عمليات 
القطاع لدفع األرباح، واكتساب حصة 

سوقية وتحسين الكفاءة.

ب��ي��ع لتجارة  وأك���د م��س��ؤول��و م��ن��اف��ذ 
التجزئة، في دولة اإلمارات في وقت 
سابق أنهم يعملون على تطبيق خطط 
خالل  وف��روع  مراكز  إلنشاء  توسعية 

عام 2022.
الجديدة  التوسعات  أن  إلى  وأش��اروا 
ت��أت��ي ب��دع��م م��ن م��ؤش��رات سوقية 
تتوقع مزيداً من االنتعاش في قطاع 

التسوق خالل األشهر المقبلة.
اإلمارات وجهة مفضلة لمجموعات 

المشجعين في »المونديال«
على  كبيرة  ح��رك��ة  اإلم����ارات  تشهد 
مستوى ارتفاع أرقام حجوزات تذاكر 
باعتبارها  الفنادق،  وغرف  الطيران 
لمجموعات  مفضلة  سياحية  وجهة 
ال��م��ش��ج��ع��ي��ن، ق��ب��ي��ل ان��ط��الق ك��أس 
هذه  تستفيد  حيث  قطر،  في  العالم 
الجغرافي  ال��ق��رب  م��ن  الجماهير 
وبالتالي  العالم،  ك��أس  إقامة  لمقر 
من  اإلم���ارات  توفره  بما  االستمتاع 
كأماكن  وال����زوار،  للمقيمين  م��زاي��ا 
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معالم  وزي����ارة  وال��س��ي��اح��ة،  الترفيه 
األج��واء  وس��ط  المتميزة،  اإلم���ارات 
العام،  م��ن  الفترة  ه��ذه  ف��ي  الرائعة 
لتشجيع  التنقل  ال��وق��ت  نفس  وف��ي 
رحلة  طريق  عن  بلدانهم  منتخبات 
ال��واح��دة،  الساعة  تتجاوز  ال  جوية 
وعبر أوقات مختلفة على مدار اليوم. 
وبلغ عدد الباقات التي تم بيعها حتى 
اآلن للجماهير في اإلمارات، لحضور 
النهائيات ب�12000 باقة مخصصة 
لمجموعة من األشخاص، سواء أكانوا 

عائالت أم أصدقاء.
وت���ت���ص���در ال��ج��ن��س��ي��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
وال��ب��ري��ط��ان��ي��ة واإلي���ران���ي���ة ق��ائ��م��ة 
المونديال،  باقات  على  الحاصلين 
فيما حصل المواطنون على 15 % 
أعمار  وتتراوح  الباقات،  مجموع  من 
الجماهير الذين حصلوا على الباقات 

بين 25 و55 عاماً.
وكشف وكيل مبيعات إلحدى شركات 
ب��ي��ع ت��ذاك��ر ال��م��ب��اري��ات ال��رس��م��ي��ة 

لكأس العالم قطر 2022 في دولة 
اإلمارات، أن باقات بعض المباريات 
األك���ث���ر ش��ع��ب��ي��ة م��ث��ل ال��ن��ه��ائ��ي��ات 
البرتغال  ومباريات  االفتتاح  وحفل 
النفاد  ع��ل��ى  أوش��ك��ت  واألرج��ن��ت��ي��ن 
تقريباً. كما أن الباقات األكثر شعبية 
في  بالمونديال  المهتمة  للجماهير 
اإلم����ارات ه��ي ب��اق��ة م��ب��اري��ات رب��ع 
النهائي، والتي تتيح مشاهدة أفضل 
خالل  تلعب  العالمية  المنتخبات 
 9 يومي  وذلك  األسبوع  نهاية  عطلة 

و10 من ديسمبر.
للجماهير  التذاكر  ش��راء  أن  يذكر 
ال��راغ��ب��ة ف���ي م��ش��اه��دة م��ب��اري��ات 
العالمي  ال��ح��دث  خ��الل  المونديال 
من  الفترة  خالل  يقام  الذي  الكبير 
ديسمبر   18 وح��ت��ى  نوفمبر   20
المقبل، يتم بطريقتين، األولى تذاكر 
شركة  خ��الل  من  للضيافة  »ماتش« 
الوكيل  وه���ي  س���ب���ورت«  »إك��س��ب��ات 
وتتضمن  اإلم����ارات،  ف��ي  الحصري 

األولى،  الدرجة  من  مقعداً  التذكرة 
الملعب،  على  جيدة  إطاللة  وتوفر 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى أرب���ع س��اع��ات من 

الطعام والمشروبات في الملعب.
دوالراً   950 م��ن  األس��ع��ار  وت��ب��دأ 
مقاعد  وث��ان��ي��اً  ل��ل��ف��رد،  أم��ري��ك��ي��اً 
ال���م���درج���ات ال��ع��ام��ة م���ن م��رح��ل��ة 
والتي  »فيفا«  من  األخيرة  المبيعات 
دوالراً   68 م���ن  أس���ع���اره���ا  ت��ب��دأ 

للتذكرة.
المقيمة  الجماهير  إلى  وباإلضافة 
ف��ي دول���ة اإلم����ارات وال��ت��ي حجزت 
العديد  فهناك  للمونديال،  تذاكرها 
مختلف  من  القادمة  الجماهير  من 
ق����ارات ال��ع��ال��م ل��إق��ام��ة ب��ال��دول��ة 
اختارت  حيث  المونديال،  ومشاهدة 
والعودة  المباراة  ي��وم  خ��الل  السفر 
من جديد، وذلك بفضل برمجة عدد 
اليومية  الجوية  الرحالت  من  كبير 
م��ن ف��الي دب��ي وال��خ��ط��وط الجوية 
القطرية والعربية للطيران واالتحاد.
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السعودية تزيد صادراتها 
النفطية إلى أوروبا

ولي العهد يشارك يف افتتاح مونديال العرب

السعودية

)20(

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق األوسط، 
يحرص كثير من متصفحي المواقع اإلخبارية على االطالع على أخبار المملكة العربية السعودية 

بشكل دوري، وهو ما نقدمه لقرائنا في السطور التالية.
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ولي عهد السعودية يصل إلى قطر 
لحضور حفل افتتاح المونديال

بن  ب��ن سلمان  محمد  األم��ي��ر  وص��ل 
عبدالعزيز ولي عهد السعودية رئيس 
مجلس الوزراء، إلى قطر فجر األحد، 
العالم  ك��أس  اف��ت��ت��اح  حفل  لحضور 

.2022
وقالت وكالة األنباء السعودية )واس(، 
إن زيارة األمير محمد بن سلمان تأتي 
تلبية لدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير قطر.
شهد استاد البيت في العاصمة القطرية 
الدوحة، األحد، افتتاح أول بطولة لكأس 
العالم لكرة القدم في الشرق األوسط، 
وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة 

القدم.
وبعد حفل افتتاحي انطلق بآيات قرآنية 
عن التقارب بين الشعوب وشهد حضور 
م��ورغ��ان  الشهير  األم��ي��رك��ي  الممثل 
المونديالية  النسخ  واستذكار  فريمان 
الشيخ تميم  أمير قطر  السابقة، قال 
إن��ه »ب���دءاً من هذا  بن حمد آل ثاني 

المساء وطوال 28 يوماً، سوف نتابع، 
ومعنا العالم بأسره بإذن الله المهرجان 
الكروي الكبير، في هذا الفضاء المفتوح 

للتواصل اإلنساني والحضاري«.
وأضاف أمير قطر، الذي كان جالساً 
إلى جانب وال��ده: »من قطر، من بالد 
العرب، نرحب بالجميع في بطولة كأس 

العالم 2022«.
كي  كثيرون  ومعنا  عملنا  »لقد  وتابع: 
تكون من أنجح البطوالت، بذلنا جهداً 
واستثمرنا في الخير لإنسانية جمعاء، 
الذي  االفتتاح  يوم  إلى  وصلنا  وأخيراً 

انتظرتموه بفارغ الصبر«.
الناس  يجتمع  »س��وف  قائال:  وأردف 
وجنسياتهم  أجناسهم  مختلف  على 
قطر  في  هنا  وتوجهاتهم  وعقائدهم 
في  للمشاركة  ال��ق��ارات  جميع  وف��ي 
اللحظة ذاتها«، الفتاً إلى أنه »ما أجمل 
أن يضع الناس ما يفرقهم جانًبا لكي 
يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم في الوقت 

ذاته«.
دقيقة   30 االفتتاح  حفل  واستغرق 

وشمل برنامجاً مكوناً من سبع فقرات 
بين  ومزجت  عالميون  فنانون  أحياها 
العالمية،  والثقافة  القطرية  التقاليد 
ال�32  بالمنتخبات  االحتفال  تم  بينما 
المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة 

لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.
وتميز حفل االفتتاح بحضور عدد من 
زعماء العالم، مثل الرئيس المصري 
ع��ب��دال��ف��ت��اح ال��س��ي��س��ي وال��رئ��ي��س 
والرئيس  عباس  محمود  الفلسطيني 
ونائب  تبون  عبدالمجيد  الجزائري 
بن  محمد  الشيخ  اإلم����ارات  رئ��ي��س 
األمير  السعودية  عهد  وول��ي  راش��د 

محمد بن سلمان.
العام  األمين  الدوحة  إلى  كما حضر 
غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الدولية  األول��م��ب��ي��ة  اللجنة  ورئ��ي��س 
األل���م���ان���ي ت���وم���اس ب����اخ وال��رئ��ي��س 
ال��س��ن��غ��ال��ي م��اك��ي س���ال وال��رئ��ي��س 

الرواندي بول كاغامي.
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السعودية تستعد لزيادة صادراتها 
النفطية إلى أوروبا مع اقتراب 

العقوبات على روسيا
السعودية  العربية  المملكة  تستعد 
النفط،  من  بالمزيد  أوروب���ا  لتزويد 
التقليديون  المشترون  يتطلع  حيث 
تنويع مصادرهم  إلى  الروسي  للنفط 
قبل العقوبات التي تلوح في األفق في 
أوائل ديسمبر، وتشير التحليالت إلى 
وضوحاً  أكثر  يصبح  قد  االتجاه  أن 
في عام 2023، كما ذكر تثرير عن 

»ستاندرد اند بورز جلوبال«.
م��ن��ذ أن ت��ح��رك االت��ح��اد األوروب����ي 
لفرض عقوبات على النفط الروسي، 
كان المستهلكون الرئيسيون يتطلعون 
األورال  ج��ب��ال  ع���ن  أن��ف��س��ه��م  إل���ى 
الروسية المتوسطة الحموضة لصالح 

درجات مماثلة في الشرق األوسط.
للسوق  المنتظمون  ال��م��وردون  يقدم 
المتحدة  ال��والي��ات  مثل  األوروب���ي���ة 
بدرجات  نفط  نوعية  إفريقيا  وغرب 

أخف.
ل��ك��ن م��ن��ت��ج��ي ال���ش���رق األوس�����ط – 
والمملكة العربية السعودية على وجه 

الخصوص – الذين يركزون بشكل أكبر 
على األسواق اآلسيوية، يتطلعون أيضاً 
المشترون  يتهافت  حيث  الغرب  إلى 
مثل  الخليجي،  للنقط  الرئيسيون 
الروسي  النفط  على  والهند،  الصين 

األرخص.
زادت صادرات النفط الخام السعودي 
إل���ى أوروب����ا بشكل م��ط��رد ف��ي ع��ام 
إلى  التدفقات  ارت��ف��اع  م��ع   ،2022
أعلى مستوياتها مؤخراً، وفقاً لبيانات 
من كل من »ستاندرد اند بورز جلوبال« 
السفن  تتبع  حركة  لتحليل  و«كبلر« 

وبيانات الشحن.
قفزت الشحنات السعودية إلى أوروبا 
عامين  ف��ي  مستوياتها  أع��ل��ى  إل���ى 
ع��ن��د 777 أل���ف ب��رم��ي��ل ف��ي ال��ي��وم 
وبلغ  “كبلر”،  ل�  وفقاً  أغسطس،  في 
برميل  أل��ف   600 التدفق  متوسط 
يومياً حتى اآلن في عام 2022، وهو 

أعلى مستوى منذ عام 2019.
يتم تصدير الخام السعودي عادة إلى 
على  مباشرة  طريقين:  عبر  أوروب���ا 
التصدير  الناقالت من محطات  متن 
تنورة  رأس   – المملكة  في  الرئيسية 

في  كرير  سيدي  م��ن  وأي��ض��اً  وينبع، 
مصر عبر خط أنابيب سوميد.

دعوة وزراء »الصحة والمالية« 
لمجموعة العشرين إلى االستعداد 

المبكر للجوائح
فهد  ال��س��ع��ودي،  الصحة  وزي���ر  دع��ا 
دعم  إلى  الدولي  المجتمع  الجالجل، 
جهود التنبؤ بالجوائح الصحية وتقوية 

منظومات اإلنذار المبكر.
مشاركته  خ��الل  »الجالجل«،  وأش��ار 
الثاني لمجموعة العمل  في االجتماع 
والمالية،  الصحة  ل���وزراء  المشتركة 
أمس  العشرين،  دول  ضمن مجموعة 
الجهود  إلى ض��رورة مضاعفة  األول، 
الدولية للتصدي للميكروبات المضادة 

للمقاومات.
وق��ال »ال��ج��الج��ل«، إن ج��ه��وًدا كبيرة 
المشتركة  العمل  مجموعة  بذلتها 
إلى  أدت  الجائحة  أس��ب��اب  لتحليل 
معرفة مكامن الخلل بدقة، الفًتا إلى 
النظام  في  الفجوات  اكتشاف  أهمية 
بمنهجية  وال��ع��م��ل  ال��دول��ي  الصحي 

جديدة لسدها.
أن  السعودي،  الصحة  وزي��ر  وأوض��ح 
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تكامل الجانبين الصحي والمالي مهم 
إدارة منظومة دولية قوية وقادرة  في 
الصحية  للتحديات  ال��ت��ص��دي  على 
المستقبلية، مشدًدا على أهمية البناء 
الرياض 2020  قمة  على مخرجات 
اإلندونيسية  الرئاسة  دعمتها  والتي 
مشيًدا  ال��ع��ام،  لهذا  بالي«  »قمة  في 
في  بمجهوداتها  السياق-  ذات  -في 
إنجاح عمل المجموعة، ومقدًما دعم 
قمة  في  الهندية  للرئاسة  السعودية 

العام المقبل.
خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى 

إقامة صالة االستسقاء في أنحاء 
المملكة

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  دعا 
إلى  سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
إق��ام��ة ص��الة االس��ت��س��ق��اء ف��ي جميع 
القادم  الخميس  ي��وم  المملكة  أنحاء 
رب��ي��ع اآلخ��ر  م��ن شهر  ال��م��واف��ق 23 

1444ه�.
وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي 
السعودية  األن��ب��اء  وكالة  نشرته  ال��ذي 
»واس«: على الجميع أن يكثروا من التوبة 
واالستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، 

واإلحسان إلى عباده، واإلكثار من نوافل 
الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، 
والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، 
ما  لنا  وييسر  عنا  يفرج  أن  الله  لعل 
نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص 
على أداء الصالة، عمالً بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً لالفتقار 
إل��ى ال��ل��ه ج��ل وع���ال، م��ع اإلل��ح��اح في 
الدعاء، فإن الله يحب من عباده اإلكثار 

من الدعاء واإللحاح فيه.
واختتم البيان: نسأل الله جلت قدرته 
أن يرحم البالد والعباد، وأن يستجيب 
دعاء عباده، وأن يجعل ما ُينزله رحمة 
إن��ه سميع  إل��ى ح��ي��ن،  لهم وم��ت��اع��اً 
مجيب، وصلى الله على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.
السعودية تدين الهجمات اإليرانية 

بإقليم كردستان العراق
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن 
الشديدين  المملكة  واستنكار  إدان��ة 
استهدفت  التي  اإليرانية  للهجمات 
بلدة كويسنجق شرق أربيل في إقليم 

كردستان العراق.
عن  السعودية  األن��ب��اء  وكالة  ونقلت 

التام  المملكة  رفض  الخارجية  بيان 
التي تهدد سيادة  لجميع االعتداءات 

وأمن واستقرار العراق.
كما عّبرت الوزارة عن خالص تعازي 
وشعب  لحكومة  ومواساتها  المملكة 
العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء 

العاجل لجميع المصابين.
رئيس »القيادة اليمني« يشيد بموقف 

السعودية إلنجاح الهدنة األممية
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، 
الشرعية  دع��م  تحالف  دول  بموقف 
السعودية  العربية  المملكة  بقيادة 
التي قدمت كافة التسهيالت إلنجاح 
وجه  على  منوها  األم��م��ي��ة،  ال��ه��دن��ة 
إلحالل  المملكة  بمبادرة  الخصوص 
السالم واألمن واالستقرار في اليمن.
مع  العليمي  ل��ق��اء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس 
المعتمدين  األمن، واالتحاد األوروبي 
الساحة  تطورات  لبحث  اليمن،  لدى 
اليمنية، وتداعيات التصعيد اإلرهابي 
الحوثي على الوضع اإلنساني والسلم 

واألمن الدوليين.



)25( )24()24(

تعج الساحة الليبية، باألخبار والتفاعالت السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات 
سياسية إلنهاء االنقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعالن مجلس النواب الليبي 
تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات 

رسمية بين وفود ممثلة ألطراف الصراع السياسي في البالد في الداخل والخارج، 
لكن لم تحسم أي منها الخالفات حتى اآلن.

ليبيا

وميليشيات الدبيبة تمنع انعقاد 
مجلس الدولة بطرابلس

اجليش الليبي يدك معاقل داعش باجلنوب.. 

طرابلس - مركز العرب
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أعلن الجيش الوطني الليبي قبل أيام، 
عسكرية  عملية  نفذت  مهام  قوة  أن 
ضد داعش أسفرت عن مقتل 7 من 

عناصر التنظيم.
وقالت شعبة اإلعالم الحربي التابعة 
المهام  »ق���وة  إن  ب��ي��ان،  ف��ي  للجيش 
الخاصة باللواء طارق بن زياد المعزز 
داعش«  ضد  عسكرية  عملية  نفذت 

قرب منطقة مناجم الجنوب.
اعتقلت  القوة  إن  البيان  أضاف  كما 
مسلحين يحمالن جنسيتين عربيتين.
مايو  في  أطلق  الليبي  الجيش  وك��ان 
لمالحقة  عسكرية  عملية  الماضي، 
من  تتخذ  التي  اإلرهابية  الجماعات 

معقال  ال��ج��ن��وب  م��ن��اط��ق 

البالد،  وأم��ن  استقرار  وت��ه��ّدد  لها، 
اإلرهابيين  من  عدد  بتصفية  انتهت 
قيادي  وأس��ر  سياراتهم  تدمير  بعد 

داعشي خطير.
وهذه العملية العسكرية ليست األولى 
جنوب  الليبي  الجيش  يطلقها  التي 
البالد، حيث سبق أن أطلق عمليات 
القضاء  ف��ي  خاللها  نجح  مماثلة، 
تنظيم داعش  على عدد من عناصر 

وقيادات تنظيم القاعدة.
الجيش  ق��وات  تبذل  س��ن��وات،  ومنذ 
سلطتها  لبسط  كبيرة  جهودا  الليبي 
على منطقة الجنوب الليبي الشاسعة، 
األمنية،  السيطرة  وإح��ك��ام 
كبيرة  تحديات  تواجه  لكنها 
من الفصائل المسلحة األجنبية 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ع��ارض��ة ال��ت��ش��ادي��ة 
بقايا  م��ن  وك��ذل��ك  وال��س��ودان��ي��ة، 
والتي  وال��ق��اع��دة،  داع���ش  تنظيمي 
تحاول كلها الحفاظ على ما اكتسبته 
معمر  بنظام  اإلطاحة  بعد  نفوذ  من 
القذافي، في ظل ضعف وحتى غياب 
إلى  وامتدادها  فيها  األمنية  الرقابة 

الدول المجاورة.
ومنذ طرد تنظيم »داعش« من مدينة 
يتحرك   ،2016 ع��ام  نهاية  س��رت 
مقاتلوه في بعض المواقع الصحراوية 
مراقبتها  يصعب  التي  ليبيا  جنوب 
التنظيم  ونفذ  فيها،  مطاردتهم  أو 
إرهابية  هجمات  واآلخر  الحين  بين 
تابعة  معسكرات  خاصة  استهدفت 

للجيش الليبي.
بعثة األمم المتحدة ترفض منع 
ميليشيات الدبيبة انعقاد مجلس 

الدولة 
عبر رئيس بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا عبدالله باتيلي، عن رفضه 
للدولة  األعلى  المجلس  منع  محاولة 
هذه  أن  م��ؤك��ًدا  جلساته،  عقد  م��ن 
األزم��ة  تعميق  في  تسهم  الخطوات 
السياسية، وفق بيان لمجلس الدولة 

عبر صفحته على فيسبوك.

المجلس  رئيس  لقاء  ذلك عقب  جاء 
مع  المشري،  خالد  للدولة  األع��ل��ى 
ب��ات��ي��ل��ي، ح��ي��ث ت��ن��اول ال��ل��ق��اء سبل 
خالل  من  السياسية  بالعملية  الدفع 
إنجاز  على  المجلسين  بين  التوافق 
الوصول  بغية  المختلفة  المسارات 

إلى االنتخابات في أقرب اآلجال.
بعد  باتيلي  مع  المشري  لقاء  يأتي 
من  ل��ل��دول��ة  األع��ل��ى  المجلس  م��ن��ع 
يوم  مقررا  كان  الذي  اجتماعه  عقد 
اإلثنين الماضي في طرابلس من قبل 

مجموعات مسلحة.
للمجلس  اإلع��الم��ي  المكتب  وأعلن 
منع  الماضي،  االثنين  للدولة  األعلى 
حكومة  رئيس  تتبع  مسلحة  ميليشيا 
الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، 
قاعة  دخ���ول  م��ن  المجلس  أع��ض��اء 
االجتماعات التي ستعقد فيها جلسة 
اإلعالمي  المكتب  وأش��ار  المجلس. 
صفحته  عبر  مقتضب  تصريح  ف��ي 
آليات  انتشار  إلى  »فيسبوك«،  على 

مسلحة أمام مقر المجلس.
وتقدم رئيس المجلس األعلى للدولة 
للنائب  رسمي  ببالغ  المشري،  خالد 
العام ضد رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبية، ووزير االتصاالت والشؤون 
ومستش�ار  ال��الف��ي  وليد  السياسية 

األمن القومي إبراهيم الدبيبة.
وذك������ر ال���م���ش���ري ف����ي ب���الغ���ه أن 
)بق�وة  باالستعانة  قاموا  المذكورين 
المجلس  لمن�ع  ال��دس��ت��ور(  ح��م��اي��ة 
جلس�ته  انعقاد  م��ن  للدولة  األع��ل��ى 
ال��م��ه�����اري(،  )ف�ن�دق  م�ق�ره  داخ�����ل 
المجلس  جلسة  انعقاد  مقر  وتطويق 
العملي�ة  سير  وعرقلة  للدولة  األعلى 
الدولة  مؤسسات  وقيام  السياسية 
مطالًبا  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  ال��دس��ت��وري��ة 
من  وم��ن��ع��ه  ال��دب��ي��ب��ة  م��ع  بالتحقيق 

السفر.
من جانبه نفي رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عالقته 
بحصار مقر المجلس األعلي للدولة 
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في العاصمة طرابلس، مع التلميح إلى 
نية رئيس المجلس األعلى للدولة خالد 
المشري للقفز م�ن السلطة التشريعية 
صفقة  عبر  التنفيذي�ة،  السلطة  إلى 
االن��ت��خ��اب��ات،  تؤج�ل  سلطة  تقاسم 
يقبل  ل��ن  الليبي  الشعب  إن  مضيًفا 

ذلك. ونحن وراءه حتى تحقيقها.
تعليمات  أص���در  إن��ه  الدبيبة  وق���ال 
انعقاد  مقر  لتأمين  الداخلية  ل��وزارة 
مجلس الدولة، مع عدم المساس بحق 
واالحتجاج  التظاهر  في  المواطنين 
ما  على  تعليقه  ف��ي  وذل��ك  السلمي، 
ت��ع��رض ل��ه أع��ض��اء مجلس ال��دول��ة، 
من  طرابلس  ف��ي  الماضي،  االثنين 
أعمال تهديد وترهيب بقوة السالح من 
خالل محاصرتهم من قبل مجموعات 

مسلحة.
اليونان توضح سبب رفض نزول 

وزيرها بطرابلس.. وخارجية الدبيبة 
تندد

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة 
الخارجية  وزي��ر  إن  الليبية،  الوطنية 
ال��ي��ون��ان��ي ن��ي��ك��وس دي��ن��دي��اس رف��ض 
النزول من طائرته عند وصوله لمطار 

العاصمة طرابلس وغادر من حيث أتى 
دون تقديم إيضاحات.

وعبرت الوزارة في بيان، عن استيائها 
وزي��رة  إن  وقالت  التصرف،  ه��ذا  من 
في  كانت  المنقوش  نجالء  الخارجية 
في  اليوناني  نظيرها  وص��ول  انتظار 
المطار وفقا لألعراف الديبلوماسية، 
زي��ارت��ه،  على  الحكومة  موافقة  بعد 
الفجة  وال��م��واق��ف  السياسات  رغ��م 
وال��ت��ص��ري��ح��ات غ��ي��ر ال��م��ت��زن��ة التي 
انتهجها الوزير خالل األيام الماضية 
تجاه مصالح الدولة الليبية. وأضافت 
الطائرة  من  النزول  رفض  الوزير  إن 
إي���ض���اح���ات،  ت��ق��دي��م  دون  وغ������ادر 
مشددة على أنها »ستتخذ اإلجراءات 
تحفظ  التي  المناسبة  الديبلوماسية 

لدولة ليبيا سيادتها وهيبتها«.
أن  أعلنت  اليونانية  الخارجية  وكانت 
ديندياس سيتوجه إلى ليبيا للقاء رئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي في 
عقيلة  البرلمان  ورئ��ي��س  ط��راب��ل��س، 
صالح في بنغازي، إضافة لمسؤولين 

آخرين في الدولة.
ويعتقد أن رفض وزير خارجية اليونان 

العاصمة  ف��ي  م��ن ط��ائ��رت��ه  ال��ن��زول 
طرابلس، هو رد فعل على السياسات 
الخارجية التي تتبعها حكومة الوحدة 
الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
تركيا  مع  اتفاقا  توقيعها  بعد  خاصة 
البحر  النفط والغاز في  للتنقيب عن 

المتوسط، عارضته بالده.
وف��ي وق��ت س��اب��ق، اعتبر ال��وزي��ر أن 
ويزعزع  قانوني  »غير  االت��ف��اق  ه��ذا 
تصريحات  ف��ي  وق���ال  االس��ت��ق��رار«، 
الدبيبة  إنه »ال يحق لحكومة  متكررة 
تمثل  ال  ألنها  دولية  اتفاقيات  توقيع 

الشعب الليبي«.
وذكرت قناة )فبراير( الليبية أن وزارة 
الوطنية  ال��وح��دة  حكومة  خ��ارج��ي��ة 
بعد  أثينا  في  البالد  استدعت سفير 
اليوناني  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  م��غ��ادرة 
طرابلس  للعاصمة  ديندياس  نيكوس 

دون استقبال.
إن خ��ارج��ي��ة حكومة  ال��ق��ن��اة  وق��ال��ت 
باألعمال  القائمة  استدعت  الوحدة 
خلفية  على  طرابلس  ف��ي  اليونانية 

مغادرة ديندياس لطرابلس.
وفي وقت الحق، أفادت قناة )المسار( 
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مطار  إل��ى  ديندياس  بوصول  الليبية 
بنينا الدولي في بنغازي.

نقال  اليونانية  األنباء  وكالة  وأف��ادت 
بإلغاء  الخارجية  ب��وزارة  مصادر  عن 
طرابلس  في  والمنفي  ديندياس  لقاء 
وقالت  الليبية.  للعاصمة  بعد وصوله 
تقلع  أن  طلب  ديندياس  إن  المصادر 
طائرته فورا إلى بنغازي ألنه اشترط 

أن يلتقي المنفي »دون غيره«.
الخارجية  وزارة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
اليونانية، إن عدم نزول الوزير نيكوس 
ديندياس من الطائرة وإلغاء زيارته إلى 
بسبب خرق  جاء  العاصمة طرابلس، 
وزارة الخارجية الليبية لالتفاق القائم.
تنسيقها  تم  الزيارة  أن  إلى  وأش��ارت 
مع المجلس الرئاسي، وأن اللقاء كان 
محمد  المجلس  رئيس  مع  مبرمجا 
الوحدة  حكومة  م��ع  وليس  المنفي، 
نجالء  ال��خ��ارج��ي��ة  ووزي����رة  الوطنية 

المنقوش.
اليوناني  ال��وزي��ر  توجه  األث��ن��اء،  ف��ي 
إلى مدينة بنغازي، ليلتقي مع رئيس 
البرلمان عقيلة صالح وقائد الجيش 
إلى  حفتر،  خليفة  الجنرال  الليبي 

جانب مسؤولين آخرين.
اليوم العالمي للطفل.. »يونيسيف« 

تسلط الضوء على ضحايا اشتباكات 
طرابلس يوليو الماضي

قالت منظمة األمم المتحدة للطفولة 
منطقة  في  األطفال  إن  »يونيسيف« 
يعانون  زال����وا  م��ا  ال��ش��رق األوس����ط 
اآلث�����ار ال��م��دم��رة ل��ل��ن��زاع��ات ال��ت��ي 
المجتمعي،  وال��ع��ن��ف  أم��ده��ا،  ط��ال 
وال���ذخ���ائ���ر ال��م��ت��ف��ج��رة وم��خ��ل��ف��ات 
السياسية  واالض��ط��راب��ات  ال��ح��رب، 
العديد  في  الموجودة  واالجتماعية 
من الدول، بما في ذلك ليبيا وإيران 
واليمن  وسورية  وال��س��ودان  وال��ع��راق 

وفي النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني.
»بمقتل  التذكير  »يونيسيف«  وأعادت 
3 أط��ف��ال ع��ل��ى األق���ل ف��ي أع��م��ال 
في  طرابلس  العاصمة  ف��ي  العنف 
إلى  مشيرا  ال��ع��ام«،  من  سابق  وق��ت 
م��ن 580 طفالً  ي��ق��رب  م��ا  »م��ق��ت��ل 
العديد  في  والعنف  النزاعات  بسبب 
يزيد  بمعدل  المنطقة  الدول في  من 
على 10 أط��ف��ال ك��ل أس��ب��وع«. وفق 
العالمي،  الطفل  ي��وم  بمناسبة  بيان 

اتفاقية  لتبني  السنوية  الذكرى  وهي 
حقوق الطفل.

وفي يوليو الماضي، شهدت العاصمة 
طرابلس اشتباكات دامية بين »جهاز 
المنظمة  الجريمة  لمكافحة  ال��ردع 
طرابلس«،  ث��وار  و»كتيبة  واإلره���اب« 
أسفرت عن مقتل 16 شخًصا بينهم 
قبل  آخرين،   34 وإصابة  أطفال   3
أن يعلن الناطق باسم حكومة الوحدة 
ح��م��ودة،  محمد  ال��م��ؤق��ت��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
التوصل إلى اتفاق لوقف االشتباكات 

بينهما، لم يكشف عن تفاصيله.
»جزعها  ع��ن  »يونيسيف«  وع��ب��رت 
الستمرار األطفال في دفع ثمن باهظ 
للعنف النزاعات«، داعية إلى »التزام 
حقوق  اتفاقية  في  األط��راف  ال��دول 
حاالت  في  األطفال  بحماية  الطفل 
في  حقهم  وض��م��ان  والعنف  ال��ن��زاع 
البيان  وقال  التعبير«.  وحرية  الحياة 
في  األط��ف��ال  ح��ق  اح��ت��رام  »ينبغي 
الحماية من العنف في جميع األوقات 
النزاعات.  أط��راف  جميع  قبل  وم��ن 
ضد  والعنف  أب��ًدا  حالً  ليس  العنف 

األطفال ال يمكن الدفاع عنه أبًدا«.
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دعوة لرفض االستيطان والقتل 
والدمار بحق الشعب الفلسطيني

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
االستيطان  رفض  إلى  العالم  أشتيه، 
إسرائيل  وتحميل  وال��دم��ار،  والقتل 
الُممنهجة  العدوانية  سياساتها  ثمن 

بحق الشعب الفلسطيني.
وق�����ال أش���ت���ي���ه، خ����الل االج��ت��م��اع 
في  الفلسطينية  للحكومة  األسبوعي 

رام 
ال�����ل�����ه: 
ك��ان��ت  »إذا 
مفاوضات تشكيل 
الحكومة في إسرائيل مبنية على من 
يبني مستوطنات أكثر، ومن يريد أن 
ومن  أكثر،  علينا  النار  إطالق  يسهل 
فإنها  أكثر،  أرضنا  يصادر  أن  يريد 
علينا  ح��رب  إلع���الن  تحضر  ب��ذل��ك 

ي����ق����وده����ا 
غ�����������������الة 

المستعمرين«.
ال��ذي  وأض���اف »أم���ام ه��ذا المشهد 
فتيل  تشعل  أن  تريد  أح��زاب��ا  يضم 
العالم  من  مطلوب  وال��دم��ار،  القتل 
اآلن أن يقول بصوت عاٍل إنه يرفض 
لتحميل  جاهز  وإن��ه  السياسة،  ه��ذه 
إسرائيل ثمن هذه السياسة العدوانية 

ال تتوقف آلة الحرب اإلسرائيلية عن ممارسة القمع واإلرهاب بحق الشعب الفلسطيني 
المرابط في أرضه منذ أكثر من سبعة عقود، بينما يتمسك الكيان اإلسرائيلي بإجرامه، 

وترفع السلطة الفلسطينية شعارات السالم، مطالبة العالم بوقف االستيطان وتجريم 
ممارسات تل أبيب بحق األطفال الفلسطينيين.

رام الله - مركز العرب

فلسطين تناشد العالم لوقف االستيطان.. 

وانتهاكات االحتالل 
ال ترحم حتى األطفال 
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الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني«.
تل  ف��ي  ج��رى  م��ا  أن  أشتيه  واعتبر 
ال��رم��ي��دة، وب����اب ال���زاوي���ة، وش���ارع 
ال��ش��ه��داء ف��ي ال��خ��ل��ي��ل، ن��م��وذج لما 
سوف تتجه نحوه األمور من تصعيد 
الجيش  بين  المسافة  فيه  تتالشى 

والمستوطنين.
العالمي،  الطفل  يوم  وبمناسبة 
وجه رئيس الوزراء الفلسطيني 

خاصة  فلسطين،  ألط��ف��ال  التحية 
الذين حرمهم االحتالل من طفولتهم 
وبراءتهم وحياتهم العادية، مشيرا إلى 
أنه منذ بداية العام استشهد أكثر من 
تسجيل  وت��م  فلسطينيا،  طفال   40
بحق  اعتقال  حالة   750 م��ن  أكثر 
األطفال، وما زال حوالي 160 منهم 

في سجون االحتالل.
ودع���ا أش��ت��ي��ه ال��م��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
القيام  إل��ى  واإلن��س��ان��ي��ة  الحقوقية 
بواجباتها في صون حقوق األطفال، 
وفضح سياسات االحتالل، ومساءلته 

عن جرائمه بحقهم.
فلسطين تتشح بالسواد حدادًا على 

ضحايا الحريق
الفاحم،  بالسواد  فلسطين  اتشحت 
عموم  األعالم  وتنكيس  الحداد  وعم 
حزناً  الفلسطينية،  األراض��ي  أرج��اء 
وكمداً على ضحايا الحريق المأساوي 
في مخيم جباليا بقطاع غزة، والذي 
أودى بحياة 21 فلسطينياً، من عائلة 

واحدة.
وتسلل الحزن وافراً إلى بيوت كل 
الفلسطينيين، وسط لوعة كبيرة، 
وأنهار من الدموع سالت مدرارة، 
فالراحلون  ج��ل��ل،  ال��م��ص��اب  ألن 
عمر  في  وأط��ف��ال  فتية  غالبيتهم 
الظروف  يكابدون  وكانوا  الزهور 
بعيد  لحفل  ويستعدون  الصعبة 
م��ي��الد وال��ده��م وج��ده��م ماهر 
المنزل  وه��و صاحب  ري��ا،  أب��و 
الذي أتت عليه النيران، التي 
ال��دف��اع  ط��واق��م  تتمكن  ل��م 
إال  إخمادها،  من  المدني 
فاجعة  خلفت  أن  بعد 

كبيرة.
ض��ح��اي��ا  وداع  ف���ي 
»ال������خ������م������ي������س 
األس����������ود«، ب��ل��غ 
ال��ح��زن ذروت���ه، 
العيش  فقسوة 
ام����ت����دت ل��ت��ع��م��ق 
حيث  ري���ا،  أب��و  عائلة  ج���راح 

ال��ح��ادث،  ح��ول  التحقيقات  كشفت 
عن أن كمية كبيرة من البنزين كانت 
إلى  أدى  م��ا  المنزل،  داخ��ل  مخزنة 
اندالع الحريق بشكل هائل، وصعوبة 

السيطرة عليه.
إلى  غ��زة  ف��ي  الفلسطينيون  ويلجأ 
فصل  في  آمنة  غير  م��واد  استخدام 
النقطاع  نتيجة  ع��ام،  كل  من  الشتاء 
ال��ك��ه��رب��اء ل��س��اع��ات ط��وي��ل��ة، وت��ك��اد 
ظ���روف ال��ح��ي��اة ت��ك��ون م��ع��دوم��ة في 
المفروض  للحصار  نتيجة  القطاع، 

عليه منذ نحو 15 عاماً.
وبثت عائلة أبو ريا همومها وأشجانها 
في أزقة مخيم جباليا، الذي لّفه حزن 
عميق، حيث تدفق اآلالف من سكان 
القطاع للمشاركة في وداع الضحايا، 
كما بلغ الوجع الغّزي، حد األنين في 
عاشت  التي  الغربية،  الضفة  م��دن 

أجواء الحزن والحداد أيضاً.
تجمهر  ري��ا،  أب��و  عائلة  منزل  وأم��ام 
ع���دد م���ن ال��ش��ب��ان، وه���م ي��ن��ظ��رون 
كانت  التي  السكنية  للشقة  بحسرة 
محاولين  ال��ف��اج��ع��ة،  ل��ه��ذه  م��س��رح��اً 
اللحظات األخيرة في حياة  استذكار 
الذين  األطفال  وخصوصاً  الضحايا، 
من  االستغاثة  ن��داءات  يطلقون  كانوا 

النوافذ، قبل أن تلتهمهم النيران.
وح���س���ب ض���اب���ط اإلس���ع���اف أم��ي��ن 
األكثر  المشهد  ف��إن  ال��م��ش��ه��راوي، 
تأثيراً في نفوس المسعفين، شعورهم 
التراجيدي،  المشهد  أم��ام  بالعجز 
وه�����م ي���س���م���ع���ون ص������راخ وع���وي���ل 
»تسلقنا  مضيفاً:  والنساء،  األطفال 
خالل  من  وحاولنا  ال��ج��دران،  بعض 
على  السيطرة  البسيطة،  اإلمكانيات 
داخ��ل  الموجودين  وإخ���راج  الحريق 
الشقة المحترقة، لكننا لم ننجح في 

إخراجهم إال كجثث متفحمة«.
يوالي وغصة في قلبه: »اليوم تختنق 
حزينة  مهمة  ف��ي  ون��ح��ن  أرواح���ن���ا، 
ل��ت��ش��ي��ي��ع ال��ض��ح��اي��ا ال������21 ال��ذي��ن 
رغم  حولنا،  تحلّق  أرواح��ه��م  ستظل 
الحسرة  زرع���وا  لقد  غيابهم،  قهر 
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قلوبنا، وهم يطلبون النجدة، لكن  في 
الظروف كّشرت عن أنيابها هذه المرة، 
فنثرت بذور الحزن الثقيلة، واختطفت 

األحبة«.
فلسطين: ملتزمون بالسالم وفق 

الشرعية الدولية
الرئاسة  باسم  الرسمي  الناطق  ق��ال 
إن  ردي���ن���ة،  أب���و  ن��ب��ي��ل  الفلسطينية 
تصريحات بنيامين نتنياهو أمام أعضاء 
مؤتمر )التحالف الجمهوري اليهودي( 
التي قال فيها  المتحدة،  الواليات  في 
إن »الفلسطينيين غير معنيين بإحالل 
السالم، وال يرغبون في دولة تعيش إلى 
جانب إسرائيل«، محاولة مكشوفة لخداع 
الرأي العام العالمي وتضليله، وتكشف 
نواياه الحقيقية بالتهرب من أي عملية 
وإقامة  تقود إلنهاء االحتالل  سياسية 
وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دول��ة 
القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية 

الدولية.
وأض���اف أب��و ردي��ن��ة، ف��ي تصريحات 
صحفية، إن حكومة نتنياهو التي ستضم 
باألمس  ق��اد  ال��ذي  غفير،  ب��ن  ايتمار 
اعتداءات المستوطنين على المواطنين 
في مدينة الخليل، مؤشر على ما ستكون 
عليها المرحلة المقبلة بوجود حكومة 

يمينية إسرائيلية متطرفة.
اليمينية ستكون  الحكومة  وتابع: هذه 
مسؤولة ع��ن ت��ده��ور األوض���اع وع��دم 
االستقرار، لذلك يحاول نتنياهو قلب 
الحقائق وتشويهها ألنه يعلم ما الذي 
سينتج عن وجود مثل هذه الحكومة التي 
تضم عتاة المتطرفين أمثال بين غفير 

وسموتريتش.
وجدد أبو ردينة، التحذير من استمرار 
للمسجد  اليهود  المتطرفين  اقتحام 
األقصى المبارك، وخطورة أي محاولة 
لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم 

الشريف.
المحاوالت ستؤدي  وأكد أن مثل هذه 
إل��ى تفجير األوض����اع وخ��روج��ه��ا عن 
السيطرة، وه��ذا ما تتحمل مسؤوليته 

الحكومة اإلسرائيلية وحدها.
مطالب بتدخل دولي لوقف االنتهاكات 

ضد أطفال فلسطين
عّبر مركز الميزان لحقوق اإلنسان عن 
وتصاعد  الستمرار  الشديد  استنكاره 
االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األطفال 

في األراضي الفلسطينية المحتلة.
بيان صحفي صدر  المركز في  وق��ال 
األح��د، بمناسبة اليوم العالمي للطفل 
إن��ه ي��ع��رب ع��ن أس��ف��ه الشديد حيال 

التزاماته  من  الدولي  المجتمع  تحلل 
القانونية بموجب قواعد القانون الدولي 
اإلنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان، وعدم تدخلها لوقف االنتهاكات 
اإلسرائيلية المتصاعدة وضمان احترام 

قوات االحتالل اللتزاماتها القانونية.
وأضاف إن قوات االحتالل أبدت خالل 
تحلالً  اآلن  وحتى  السابقة  األع����وام 
كامالً من مجمل االتفاقيات الدولية، ال 
سيما االتفاقية الدولية لحقوق الطفل، 
والبروتوكول اإلضافي الملحق بها، وقرار 
مجلس األمن 1612 الخاص بحماية 

األطفال في وقت النزاع المسلح.
ال��دول��ي  المجتمع  ال��م��رك��ز  وط��ال��ب 
ب��ال��ت��ح��رك ال��ع��اج��ل وال��ف��اع��ل لوقف 
االنتهاكات اإلسرائيلية التي تستهدف 
من  وحمايتهم  الفلسطينيين،  األطفال 
العسكرية،  الهجمات  وتداعيات  آث��ار 
احترام  غ��زة وض��م��ان  وإن��ه��اء حصار 
قواعد القانون الدولي اإلنساني، وإنهاء 
حالة الحصانة التي تسهم في استمرار 

وتصاعد وتيرة االنتهاكات.
نصف حاالت االعتقال بين القاصرين 

من القدس
قال مركز فلسطين لدراسات األسرى 
ي��س��ت��ه��دف األط��ف��ال  إن االح���ت���الل 
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والتنكيل  باالعتقال  الفلسطينيين 
المقدسيين  األط��ف��ال  على  وي��رك��ز 
من  أك��ث��ر  إن  ح��ي��ث  خ���اص،  بشكل 
تجري  التي  االعتقال  حاالت  نصف 
ف���ي األراض������ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي هي 

القدس. ألطفال 
اعتقال  أن  فلسطين  مركز  وأوض��ح 
تصاعد  القدس  مدينة  في  األطفال 
الشعبية  الهبة  بعد  واض��ح  بشكل 
الفتى  استشهاد  إث��ر  اندلعت  التي 
خضير«،  أب���و  »م��ح��م��د  ال��م��ق��دس��ي 
تعامل  سياسة  رافقه   2014 يوليو 
المقدسيين،  األط��ف��ال  م��ع  ص��ارم��ة 
االحتالل  إعالم  عنه  كشف  ما  وهو 
ب��إن��زال  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  بمطالبة 
ع��ق��وب��ات ش���دي���دة ب��ح��ق األط��ف��ال 
المقدسيين، كوسيلة للحد من رشق 
العسكرية  المركبات  على  الحجارة 

والشرطة، كما ادعت.
الباحث رياض األشقر مدير المركز 
أكد أن االحتالل كثف من استهداف 
التعسفي  باالعتقال  القدس  أطفال 
وال��ت��ن��ك��ي��ل ب��ه��دف خ��ل��ق ح��ال��ة من 
على  للتأثير  األطفال  ل��دى  الرعب 
المشاركة  م��ن  ومنعهم  نفسياتهم 
أو  االح��ت��الل  مع  مواجهات  أي  في 

أو  األق��ص��ى،  القتحامات  التصدي 
حتى التحريض على مواقع التواصل 
بينهم  ح��اج��زا  ليخلق  االجتماعي، 
وانتمائهم  الوطنية  قضاياهم  وبين 

ومقدساتهم. ألرضهم 
أن ح���االت  إل����ى  األش���ق���ر  وأش�����ار 
المقدسيين  األطفال  بحق  االعتقال 
عام  منذ  واض��ح  بشكل  تصاعدت 
حالة   )600( شهد  والذي   2014
بلغت   ،2015 ع��ام  وف��ى  اعتقال، 
طفل،   )700( االع��ت��ق��ال  ح���االت 
وخالل العام 2016 وصلت حاالت 
المقدسيين  األطفال  بين  االعتقال 
تم   2017 وع���ام  ح��ال��ة،   )900(

رصد )700( حالة اعتقال.
بينما شهد عام 2008 )450( حالة 
وعام  مقدسيين،  لقاصرين  اعتقال 
2019 تم رصد )620( حالة اعتقال 
بلغت حاالت  ألطفال، وعام 2020، 
المقدسيين  األط��ف��ال  بين  االعتقال 
360 حالة، وفي عام 2021 كان من 
مقدسي،  طفل  المعتقلين 700  بين 
وخالل العام الجاري تم رصد 450 
مقدسيين  لقاصرين  اعتقال  حالة 

حتى اآلن.
وكشف األشقر أن االحتالل لم يكتف 

إنما  المقدسيين  األط��ف��ال  باعتقال 
اإلج����راءات  م��ن  بالعديد  يالحقهم 
الحبس  منها  والتعسفية  التنكيلية 
حجز  بموجبه  يتم  وال��ذي  المنزلي، 
الطفل القاصر، في المنزل لفترات قد 
تطول حسب ما يقرر االحتالل، والتي 
تجعل من عائلة الطفل سجاًنا عليه، 
وهي عقوبة مضاعفة على كافة أفراد 
العائلة، حيث يتم تركيب جهاز إنذار 
المحكوم  الطفل  قدمي  إح��دى  ف��ي 
بالحبس المنزلي، بحيث يحدد مكانه 
المفروضة  بالعقوبة  التزامه  وم��دى 
الشرطة  رق��اب��ة  تحت  وي��ك��ون  عليه 
واألجهزة األمنية اإلسرائيلية، وبذلك 
ي��ح��رم م���ن ال��ح��رك��ة وال��ت��وج��ه إل��ى 
المدرسة، وهذا يولد لديهم العدوانية 
عن  واالنعزال  باآلخرين  الثقة  وعدم 
نفسية  مشاكل  ويسبب  المجتمع، 

متعددة.
المالية  الغرامات  فرض  إلى  إضافة 
الباهظة على األطفال بحيث ال يخلو 
برفقته  إال  اإلفراج  أو  بالسجن  حكم 
غرامة مالية ال تقل عن 300 دوالر 
للطفل، وتصل في بعض األحيان إلى 
كذلك  دوالر،  آالف  ثالثة  م��ن  أكثر 

اإلبعاد عن المنازل لفترات مختلفة.
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الكويت ترفض التدخالت الخارجية في شؤونها..

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون 
الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة 

الخليجية بعالقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجذرة، رسمتها عبر تاريخ 
طويل من العمل الدؤوب في كافة المجاالت، لذا يحرص الماليين على متابعة 

آخر األخبار في الكويت، وهو ما يقدمه عدد مجلة العرب.

 والدولة الخليجية تستقطب 
استثمارات بـ106 ماليين دينار

الكويت

الكويت ..مركز العرب
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الكويت: نعتز بنظامنا الديمقراطي 
ونرفض التدخل في شؤوننا

أكد وزير خارجية الكويت الشيخ سالم 
أال  ضرورة  الصباح،  الجابر  عبدالله 
يتم تسييس قرار إعفاء المواطنين من 
تأشيرة )الشنغن(.. موضحا أن الكويت 
ومبدأ  الديمقراطي  بنظامها  تعتز 
الفصل بين السلطات الذي نص عليه 
والقاطع  التام  ورفضها  الدولة  دستور 
لمسألة التدخل في شؤونها الداخلية 
وفقا لقواعد القانون الدولي وحرصها 
الدائم على تعزيز عالقاتها مع الدول 

الصديقة وباألخص األوروبية.
وشدد وزير خارجية الكويت – خالل 
لقائه مع عضو البرلمان األلماني ووزير 
األلمانية  الخارجية  وزارة  في  الدولة 
الدكتور توبياس ليندنر بمناسبة زيارته 
موضوع  أن  على   – للكويت  الرسمية 
اإلعفاء من )الشنغن( ليس غاية وإنما 
البينية  العالقات  لتطوير  وسيلة  هو 
الصديقة  الشعوب  تواصل  وتعزيز 

وترابطها وازدهارها.
األلماني  المسؤول  أعرب  جانبه،  من 
العالقات  لمسيرة  بالده  دعم  عن 
االستراتيجية القائمة بين البلدين في 
جميع المجاالت.. مشيدا بحكمة دولة 
الخارجية  سياستها  واتزان  الكويت 
ترسيخ  في  بها  تقوم  التي  وبالجهود 
دعائم حفظ األمن والسلم في المنطقة 
ومواقفها المبدئية والثابتة في المحافل 
الدولية، وعلى وجه الخصوص قضايا 

األمم المتحدة.
كما عبر عن موقف بالده تجاه ملف 
إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة 
)الشنغن(، مؤكدا تفهمه لما ذكره وزير 

الخارجية بهذا الشأن.
وأكد »نظامنا القضائي أحكامه عادلة 
وشفافة، وال يوجد من هو أحرص على 
وقيادتها«،  الكويت  من  اإلنسان  حياة 
كان  اإلعدام  »توقيت  أن  إلى  مشيرا 
صدفة غير مقصودة بتواجد الضيف 

األوروبي«.
تأشيرة  من  »اإلعفاء  أن  أوضح  كما 

وهي  غاية،  وليس  وسيلة  شنجن 
للتسهيل على شعبنا«.

ولي عهد الكويت يعرب عن تطلع بالده 
إلى تعزيز تعاونها العملي بنشاط مع 

الصين
الشيخ  الكويت  دولة  عهد  ولي  قال 
إن  الصباح  الجابر  األحمد  مشعل 
تنمية  تعميق  في  وترغب  تعتز  بالده 
عالقاتها الودية مع الصين، وتتطلع إلى 
تعزيز تعاونها العملي معها في مختلف 
المجاالت بشكل نشط لتحقيق فوائد 

أفضل للبلدين والشعبين.
وهنأ الشيخ مشعل لدى تسلمه أوراق 
اعتماد السفير الصيني الجديد لدى 
الكويت تشانغ جيان وي في اليوم نفسه 
الوطني  المؤتمر  عقد  بنجاح  الصين 
الصيني،  الشيوعي  للحزب  العشرين 
وأعرب عن تقديره لإنجازات الضخمة 
التي حققتها الصين، وتمنى أن تحقق 

المزيد من التقدم واالزدهار.
إن  وي  جيان  تشانغ  السفير  وقال 
أكثر من 50  البلدين ظال على مدى 
بعضا،  بعضهما  دائما  يفهمان  عاما 
ويتعاونان  اآلخر،  منهما  كل  ويدعم 
الوطني  المؤتمر  إن  وأضاف  بصدق. 
الصيني  الشيوعي  للحزب  العشرين 
اختتم أعماله بنجاح مؤخرا، وستوفر 
الجديدة  تنميتها  خالل  من  الصين 
لتحقيق التحديث الصيني النمط خالل 
المرحلة المقبلة فرصا جديدة للدول 
ذلك  في  بما  العالم  أنحاء  جميع  في 

الكويت.
استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 

106 ماليين دينار
أعلنت هيئة تشجيع االستثمار المباشر 
ماليين   106 استقطاب  الكويتية 
دينار كويتي )نحو 322 مليون دوالر( 
استثمارات مباشرة جديدة خالل السنة 
ليرتفع   )2022/2021( المالية 
لنحو  التراكمية  استثماراتها  إجمالي 
309 مليارات دينار للفترة ما بين يناير 

2015 وحتى نهاية مارس 2022.
صحافي،  بيان  في  الهيئة  وأضافت 
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السنوي  تقريرها  إصدارها  بمناسبة 
السابع للسنة المالية )2022/2021( 
أن معظم هذه االستثمارات تركز في 
خدمات  وتصدرتها  الخدمات  قطاع 
نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد 
والطيران  والبيئة  الصحة  وأنشطة 

والتأمين.
االستثمارات  هذه  أن  وأوضحت 
كيانا   67 قبل  من  جاءت  التراكمية 
استثماريا تنتمي إلى 25 دولة مختلفة 
الفتا إلى أن إنفاق الكيانات االستثمارية 
تشغيل  باشرت  والتي  لها  المرخص 
ارتفع  الكويتي  االقتصاد  في  أعمالها 
ما  تراكميا  وبلغ   ،30.2% بمعدل 
)نحو  دينار  مليون   690.5 مجمله 
2.1 مليار دوالر( خالل الفترة ما بين 

العامين 2015 و2020.
وأكدت الحرص خالل فترة التقرير على 
توفير الخدمات اإللكترونية وتطبيقها 
خدمة  نموذج  تحسين  لمواصلة 
 230 الهيئة  التقت  إذ  المستثمرين 
مستثمرا قائما ومحتمال واستلمت 27 

طلبا مبدئيا وتعاملت مع 20 شكوى.
وأشارت إلى تعزيز التنسيق مع جهات 

كما  المعنية،  الحكومية  االختصاص 
واصلت تحسين رصد بيانات االستثمار 
المباشر في ميزان المدفوعات الكويتي 

بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.
البورصة ترتفع بدعم صعود قطاعي 

الطاقة والتكنولوجيا
الكويت  بورصة  مؤشرات  صعدت 
مؤشر  وارتفع  التعامالت،  ختام  في 
بنسبة  نقطة   8.31 األول  السوق 
صعود %0.10 مستقرا عند مستوى 
8523.25 نقطة. وقفز مؤشر السوق 
العام بنسبة %0.12 وزاد مؤشر السوق 
الرئيسي 50 بنسبة %0.17، وارتفع 

مؤشر السوق الرئيسي 0.21%.
وبلغت أحجام تداول المستثمرين في 
البورصة الكويتية 215.7 مليون سهم، 
عبر 10450 صفقة بقيمة إجمالية 

بلغت 45.37 مليون دينار.
جلسة  خالل  قطاعات   8 وارتفعت 
اليوم، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 
زيادة %1.13، يليه قطاع التكنولوجيا 

بنسبة ارتفاع 1.06 في المائة.
على  الكويت  بورصة  سيولة  وتركزت 
الكويتي  التمويل  بيت  شركة  سهم 

»بيتك« بقيمة تداوالت بلغت 11.24 
الكويت  بنك  سهم  يليه  دينار،  مليون 
بلغت 3.54  تعامالت  بقيمة  الوطني 
مليون دينار، ثم سهم شركة االتصاالت 
 2.7 تداوالت  بقيمة  »زين«  المتنقلة 

مليون دينار.
قائمة  الكويت  مشاريع  سهم  وتصدر 
الجلسة  ارتفاعا خالل  األكثر  األسهم 
فيما   ،4.32% بنسبة  صعوده  بعد 
تصدر سهم بنك الخليج قائمة األسهم 
األكثر تراجعا بعد هبوطه بنسبة 1.17 

في المائة.
وتم التداول على عدد 25 سهما بجلسة 
اليوم، وارتفعت أسهم 14 شركة، فيما 
انخفضت أسهم 6 شركات وبقيت 5 

شركات دون تغيير.
اإلنفاق االستهالكي يرتفع رغم 

الضغوط التضخمية
الكويت  بنك  عن  صادر  تقرير  قال 
في  االستهالكي  اإلنفاق  إن  الوطني 
الكويت بقي قوياً، وسجل نمواً بنسبة 
17 بالمئة على أساس سنوي في الربع 
في  ساهم  مما   ،2022 من  الثالث 
دعم االقتصاد غير النفطي، ولكن في 



)35( )34()35(

مقارنة  نموه  وتيرة  تباطأت  المقابل، 
رفع  أعقاب  في  السابقة،  باألرباع 
على  وذلك  الجائحة،  احتواء  تدابير 
بزيادة  المتعلقة  المخاوف  من  الرغم 

ضغوط تكلفة المعيشة.
وأضاف إن تدابير الدعم التي طبقتها 
الحكومة العام الماضي والتي تضمنت 
القروض  أقساط  سداد  تأجيل 
بدالت  وصرف  الكويتيين  للمواطنين 
الثاني  الربع  في  للمتقاعدين  خاصة 
تعزيز  في  ساهمت   ،2022 من 

اإلنفاق هذا العام.
بدء  مع  فإنه  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
بشكل  التدابير  هذه  تأثير  تالشي 
وتيرته  إلى  النمو  عاد  مستمر، 
من  الثالث  الربع  خالل  االعتيادية 

.2022
معدالت  واصلت  ذاته،  الوقت  وفي 
نمو  مع  بالتزامن  تحسنها  التوظيف 
األجور وتزايد ثقة المستهلك، إضافة 
إلى حد  يتسق  )مما  الدينار  قوة  إلى 
تلك  أدت  إذ  الدوالر(،  قوة  مع  كبير 
من  التخفيف  إلى  مجتمعة  العوامل 
على  التضخمية  الضغوط  تداعيات 

تزال  ال  والتي  االستهالكي،  اإلنفاق 
تعتبر أكثر اعتداالً مما هي عليه في 
أجزاء أخرى من العالم، وخاصة الدول 

الغربية.
يتوقع  المقبلة،  للفترة  وبالنسبة 
العام  االتجاه  استمرار  »الوطني« 
لإنفاق إيجابياً، مع اعتدال مستويات 
المستويات  مع  بالمقارنة  الزيادة 
تزايد  ظل  في  السابقة  المرتفعة 
معدالت التضخم ورفع أسعار الفائدة.
اإلجمالي  النمو  وتيرة  أن  وأوضح 
البطاقات  باستخدام  لإنفاق 
عمليات  ذلك  في  بما  المصرفية، 
السحب  أجهزة  من  النقدي  السحب 
من  الثالث  الربع  في  تباطأت  اآللي، 
2022، إال أنها استقرت عند مستوى 
مما  سنوي،  أساس  على  بالمئة   17
منذ  النمو  معدل  تعزيز  في  ساهم 
بداية العام إلى 25 بالمئة على أساس 
سنوي، وفقاً إلحصاءات بنك الكويت 

المركزي.
من  الثالث  الربع  في  أنه  وأوضح 
العام، والذي يتزامن عادة مع العطلة 
الخارج  في  اإلنفاق  شهد  المدرسية، 

تعافي  من  بدعم  موسمياً  ارتفاعاً 
رفع  بعد  الدولية  السفر  اتجاهات 
الجائحة.  باحتواء  المتعلقة  التدابير 
إذ سجل اإلنفاق الخارجي نمواً بنسبة 
45 بالمئة على أساس سنوي، مما أدى 
الخارجية  المعامالت  حصة  الرتفاع 
من إجمالي اإلنفاق بنسبة 6.8 بالمئة 
 2022 عام  من  الثالث  الربع  في 

مقابل 5.5 بالمئة العام السابق.
المعامالت  أن  للنظر  الالفت  ومن 
الدفع  بوابات  بواسطة  أجريت  التي 
اإللكتروني )أي عبر اإلنترنت( شهدت 
نمواً مستمراً في نسبة مساهمتها في 
إلى 35  اآلن  )تصل  اإلنفاق  إجمالي 
الربع  في  بالمئة   24 مقابل  بالمئة 
الرابع من عام 2020، والتي تزايدت 
من  السحب  عمليات  حساب  على 

أجهزة السحب اآللي.
التقرير إلى أن القروض لقطاع  لفت 
الممنوح  االئتمان  )باستثناء  األسر 
لشراء األوراق المالية( ال تزال قوية، 
إذ سجلت نمواً بنسبة 11 بالمئة على 
من  الثالث  الربع  في  سنوي  أساس 

.2022



)37( )36()36(

للمفكر العريب 

عيل محمد الرشفاء الحمادي

في الحلقة التاسعة والعشرين من كتاب »المسلمون بين الخطاب الديني والخطاب اإللهي«، 
للمفكر العربي علي محمد الشرفاء يذكر الكاتب ثوابت الدين اإلسالمي وما أمرنا به الله 

سبحانه وتعالى جميعا من االعتصام بكتاب الله القرآن الكريم، والعمل بأحكامه واإليمان بإله 
واحد أحد ال شريك له وال ولد وبما بلغه رسول اإلسالم عن ربه وااللتزام بالتكاليف الشرعية 

من عبادات وأحكام واالنقياد ألحكام الله في كتابه الكريم.
وإليكم نص ما كتبه المؤلف حول هذا الموضوع

الحلقة 29 من كتاب »المسلمون بين 
الخطاب الديني والخطاب اإللهي« 

 المسلمون بين الخطاب الديني والخطاب اإللهي

أواًل: اإليماُن بالله واحد، أحد، ال شريك 
له يحيي ويميت وهو على كّل شيء قدير.

ورسِله  وكتبه  بمالئكِته  اإليمان  ثانًيا: 
واليوِم اآلخر.

الذي  الله  كتاب  بالقرآن،  اإليمان  ثالًثا: 
ورحمة  للناس  هدى  رسوله  على  أنزله 

ليخرجهم من الظلمات إلى النور.
صلى  محمًدا  سيدنا  بأَنّ  اإليمان  رابًعا: 
كافةً  للناس  الله  رسول  وسلم  عليه  الله 
آياته لترسم  يبلغهم قرآنه ويتلو عليهم 
الدنيا  الحياة  في  الطريق  خارطة  لهم 
بالجنة،  والفوز  الله  رضا  وتكسبهم 
يزّكيهم ويعّلمهم الحكمة ويرشدهم إلى 

عمل الصالحات.
خامًسا: االلتزام بتكاليف العبادات: 
الشهادتان والصالة وصوم رمضان 
والزكاة والحج، وااللتزام بما أمر الله 
به باتباع الفضائل والخلق الكريم، 
الله، والتمسك  واالبتعاد عما حرم 

الرحمة  أساسها  التي  النبيلة  بالقيم 
والتعاون  والمساواة  العدل  ودعائمها 
ونشر السالم بين الناس والتقيد بدعوة 
إنسانية  مجتمعات  لبناء  للناس  القرآن 
تلك  واألمان،  األمن  يسودها  كريمة 
فقط الثوابت التي يؤمن بها المسلمون 
ويلتزمون بأدائها، وكل ما عدا ذلك جهد 
اإلنسانية  المفاهيم  بتعدد  يتغير  بشري 
وأهدافهم  االجتماعية  ظروفهم  وفق 
على  للحفاظ  والشخصية  السياسية 
منها  يكسبون  المجتمعية،  امتيازاتهم 
مكانة أو رزًقا، ولسنا ملزمين باتباع تلك 
الفتاوى والتفاسير واالجتهادات، فكتاب 

الله يدعونا للتدبر فيه والعمل بشريعته 
واإليمان بآياته.

 وِعنَدَما يخاطُب اللُه المؤمنين بقوله ﴿
ْعَر َوَما َينَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإاَلّ  َوَما َعلَّْمَناُه الِشّ
ا َوَيِحَقّ  ِبيٌن ِلُّينِذرَ َمن َكاَن َحًيّ ِذْكٌر َوُقْرآٌن ُمّ
)يس 07–69(  اْلكَاِفرِيَن﴾  َعلََى  اْلَقْوُل 
بقوله  المؤمنيَن  اللُه  يخاطُب  وِعنَدَما 
تعالى ﴿يا أُيَّها اَلّذيَن آَمُنوا اسَتجيبَوا ِللَِّه 
َوِللَرّسوِل ِإذا َدعاُكم ِلما ُيحييكُم َواعلَموا 
أَنّ اللََّه َيحوُل بَيَن الَمرِء َوَقلِبِه َوأَنُّه إليه 
ُتحَشروَن﴾ )األنفال 24( إن الذي عزل 
مع  يتفاعل  ولم  عقله  وبين  بينه  القرآن 
مقاصد آياته ويترجم ما أمر الله فيها من 
قيم وأخالق وفضيلة وتشريع 
واالستقرار  األمن  يؤسس 
من  هو  فكأنما  لألحياء 
ومات  عقله  تعطل  األموات 
فمات  فكره  واندثر  ضميره 

قلبه وال يحسب من األحياء.
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في الحلقة الثالثين واألخيرة من كتاب »المسلمون بين الخطاب الديني والخطاب اإللهي«، للمفكر العربي 
علي محمد الشرفاء يواصل الكاتب الحديث عن ثوابت الدين اإلسالمي، وما أمرنا به الله سبحانه وتعالى 

جميعا من االعتصام بكتاب الله القرآن الكريم، والعمل بأحكامه واإليمان بإله واحد أحد ال شريك له 
وال ولد، وبما بلغه رسول اإلسالم عن ربه، وااللتزام بالتكاليف الشرعية من عبادات وأحكام ومعامالت، 

واالنقياد ألحكام الله في كتابه الكريم.
وإليكم نص ما كتبه المؤلف حول هذا الموضوع

 المسلمون بين الخطاب الديني والخطاب اإللهي

للمفكر العريب 

عيل محمد الرشفاء الحمادي

الحلقة 30 واألخيرة من كتاب
 »المسلمون بين الخطاب الديني والخطاب اإللهي« 

ُيخاِطُب  هو  َهْل  اإللهي  الِخطاب  ذلَك 
ُيخاطُب  أَم  الّسابقةَ،  األَمَم  أو  األمواَت 
األحياَء اَلِّذيَن َيتلوَن كتاَب اللِه، ويستِمُعوَن 
لتتحّقُق  ُنصوِصِه؟!  َمَع  ويتفاعلوَن  إليِه، 
وبيَن  وَتَعالى  ُسبحاَنُه  اللِه  بَْيَن  الّصلةُ 
ِعباِدِه بحبِل اللِه المُمتّد ِمَن األرِض إلى 
ماء، ِمْن ِخالِل تالوة الُقرآِن الكريِم  الَسّ

الله  مراد  لمعرفة  آياته  في  والتدبر 
الناس،  لخير  آياته  مقاصد  وفهم 

تالوة  تختصر  بأن  الله  يأمر  فلم 
مراسم  في  الكريم  القرآن 

العزاء  ومجالس  االحتفاالت 
يدعوهم  فاللُه  لألموات، 
﴿َواْعَتِصُموا  بَقوِلِه  ُسبحاَنُه 

ُقوا َواذُْكُروا  ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َواَل َتَفَرّ
َفأَلَّف  أَْعَداًء  ُكنُتْم  ِإذْ  َعلَْيكُْم  اللَِّه  ِنْعَمَت 
ِإْخَواًنا  ِبِنْعَمِتِه  َفأْصَبْحُتم  ُقلُوِبكُْم  بَْيَن 
اِر َفأنَقَذُكم  َن الَنّ َوُكنُتْم َعلَى َشَفا ُحْفَرٍة ِمّ
َلَعلَّكُْم  آَياِتِه  َلكُْم  اللَُّه  ُن  ُيَبِيّ ِلَك  َكَذٰ ْنَها  ِمّ

َتْهَتُدوَن﴾ )آل عمران 103(.
لنجعْل كتاَب اللِه الكريَم، المرجَع الوحيَد 
التي  والقوانيِن  شريعاِت  الَتّ تأسيِس  في 
ُتنّظُم العالقةَ بَيَن الّناِس جميًعا بالَعْدل 

والمساواِة، وأّما العالقةُ بيَن اللِه وعباِدِه 
العقيدِة  ُحّرية  على  تأّسسْت  فقد 
والتقّيِد بأوامرِ اللِه ونواهيِه، 
بتكاليِف  وااللتزاِم 
تلك  بحكم  العباداِت، 
بينه  المقدّسة  العالقِة 
اّلتي لم يكلّف  وبين عباده، 
اللُه أًيّا من أنبياِئِه بأْن يكونوا 
وكالَء  أو  خلِقِه  على  أوصياَء 
َعنُه في الحياِة الّدنيا، إّنما َفَقط 
واللُه  جميًعا،  للناِس  رسالِتِه  إبالغُ 
وحَدُه َيقضي ِبحكِمِه على عباِدِه، على 
أَساٍس مَن الَعدِل والرحمِة تأكيًدا لقوله 
َفِلَنْفِسِه َوَمْن  تعالى: ﴿مْن َعِمَل َصاِلًحا 
ِلّلَْعِبيِد﴾  ٍم  ِبَظاَلّ رَبَُّك  َوَما  َفَعلَْيَها  أَساَء 

)فصلت 46(.
اللُه عليه  اللِه َصلّى  ولقْد اخَتَتَم رسوُل 
باآليِة  الَوداِع  َحّجِة  في  رسالَته  وسلّم 
أْكَملُْت  ﴿اْلَيْوَم  تعالى  قوله  في  الكريمِة 
ِنْعَمِتي  َعلَْيكُْم  َوأَْتَمْمُت  ِديَنكُْم  َلكُْم 
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اْضُطَرّ  َفَمِن  ِديًنا  اإْلسالم  َلكُُم  َورَِضيُت 
ْثٍم َفِإَنّ اللََّه  ِ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتَجاِنٍف إِلّ

َغُفورٌ رَِّحيٌم( )المائدة 3(.
لُيبلّغَ  الكريِم  رسوَلنا  على  أُنزلْت  آيةٌ 
الناَس بها ليخبرهم بأَنّ الله سبحانه َقْد 
بتبليغها  وأمره  اإلسالم  رسالةَ  استكَمَل 
)يا  سبحانه  لقوله  تنفيًذا  كافة  للناس 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
والله  رسالته  بلغت  فما  تفعل  لم  وإن 
يعصمك من الناس إن الله ال يهدى القوم 
ُيوجُد  َفال   ،)67 )المائدة  الكافرين( 
تحريف  وال  الله  آيات  إلى  يضاف  َقْوٌل 

لكلماته، وال روايةٌ بَعَد كالِم اللِه.
وبين  الروايات  بين  العقول  تاهت  لقد 
وبين  اليونانيِة  الفلسفاِت  تداخل 
أساطير اإلسرائيليات وبين أهل الكالم 
تاركين  الّرواة،  مئات  وبين  والسفسطة 
وراء ظهورهم كتاب الله وآياته التي تنير 
الظلمات،  من  وتخرجهم  الطريق  لهم 

تصدي  األوضاع  تلك  أوجدت  لذلك 
بوضع  الدين  وأدعياء  المنّظرين  بعض 
مناهج وأساليب مختلقة لتوهم المتلقي 
للرواية بأنها حقيقة وأصبح لها مقاييس 
أجل خلق مصداقية  من  وعلمية  عقلية 
مزورة لتلك الروايات فزادت في تغييب 
عن  كثيًرا  به  وابتعدت  المسلم  العقل 
على  الله  أنزله  الذي  اإللهي  الخطاب 
رسوله يخاطب به الناس بآيات واضحٍة 
إلى  تحتاج  ال  وكلماٍت  محددٍة  وأهداٍف 
يتقبلها  صحتها  من  التأكد  أو  التدقيق 
العقل والمنطق لما تدعو إليه من خير 
األعمال  على  وحثهم  للناس  وصالح 

الصالحة متفقة مع الفطرة اإلنسانية.
في  رسوله  على  أنزله  الذي  الله  كالم 
الروايات  تلك  يدحض  الحكيم  كتابه 
آياُت  تعالى ﴿ِتلَْك  بقوله  واإلسرائيليات 
َلِمَن  َوِإَنَّك  ِباْلَحِقّ  َعلَْيَك  َنْتلُوَها  اللَِّه 
اَْلُمْرَسِليَن( )البقرة 252(. وقوله تعالى 

ِباْلَحِقّ  َعلَْيَك  َنْتلُوَها  اللَِّه  آيات  ﴿ِتلَْك 
ُيْؤِمُنوَن﴾  َوآَياِتِه  اللَِّه  بَْعَد  َحِديٍث  َفِبأِيّ 

)الجاثية 6(.
تغييب  من  األساسي  الهدَف  إَنّ 
القرآن  عن  ليبتعدوا  المسلميَن  عقوِل 
وينشغلوا  الروايات  في  يتوهوا  وأن 
هل  الرواة  من  ويتأكدوا  بمصداقيتها 
محاولة  إال  هي  ما  ال  أم  عدول  هم 
الدينية  العقيدة  في  فراغ  لخلق  خبيثة 
بتلك  لملئها  المسلمين  عقول  وفي 
كيف  الروايات.  من  المسمومة  األقوال 
يستطيعون تقييم أقوال أناٍس ماتوا منذ 
مصداقية  من  والتحقق  السنين  مئات 
سبحانه  الله  أَنّ  من  بالرغم  أقوالهم 
بأّنه  السابقة  اآليات  في  نّبهنا  وتعالى 
ن رسالة اإلسالم بالقرآن، ونّبه  قد حَصّ
ومحاوالتهم  اإلسالم  أعداء  اتباع  بعدم 
الخبيثة بقوله تعالى ﴿ُيريدوَن أن ُيطِفئوا 
نورَ اللَِّه ِبأَفواِهِهم َوَيأبَى اللَُّه ِإاّل أَن ُيِتَمّ 
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نورَُه َوَلو َكرَِه الكاِفروَن﴾ )التوبة 32(.
السماواِت  خالق  من  عظيٌم  تحٍد  إَنّه 
واألرِض بأَنّ محاوالِت أعداِء المسلمين 
ألن يطفئوا نورَ اللِه، وهو القرآن الكريم، 
برواياتهم وتضليلهم وأقوالهم لن يفلحوا 
أبًدا، وسيظل نورُ القرآن يوقظ الضمائر 
ويلهم العقول ويطمئن النفوس بأَنّ وعَد 
هَذا  ﴿ِإَنّ  يقول سبحانه  اللِه حٌق حيث 
ُر  َوُيَبِشّ أقَوُم  ِهَي  ِللَّتي  َيهدي  القرآن 
أََنّ  الّصاِلحاِت  َيعَملوَن  اَلّذيَن  المُؤِمنيَن 

َلُهم أجًرا َكبيًرا﴾ )اإلسراء: 9(.
المسلمون  يبتعد  أن  المستهدف هو  إَنّ 
عن القرآن الكريم لكي يسهل اقتيادهم 
الفتن  في  ويغرقوا  فكرهم  ويتشتت 
واالقتتال،  بينهم  الصراع  ويحدث 
نجد  التاريخ  أحداث  استعرضنا  وإذا 
خططهم قد نجحت وأَنّ أعداء اإلسالم 
القرآن  بعزل  له  فيما خططوا  حصدوا 
وآياته عن المسلمين وأصبح المسلمون 

جانب،  كل  من  ُيَتَخّطُفوَن  ظلمات  في 
فال نجاة للمسلمين إال بالعودة للخطاب 
َلقوله  تأكيًدا  الكريم،  القرآن  اإللهي، 
ُيخرُِجُهم  آَمنوا  اَلّذيَن  َوِلُيّ  )اللَُّه  تعالى 
َكَفروا  َواَلّذيَن  وِر  الَنّ إلى  الُظّلُماِت  ِمَن 
أوِلياُؤُهُم الّطاغوُت ُيخرِجوَنُهم ِمَن الّنوِر 
ُهم  الّناِر  أصحاُب  أوٰلِئَك  الُظّلُماِت  إلى 

فيها خاِلدوَن( )البقرة 275(.
َفَعلى كل مسلم أن يّتِخَذ القرآن مرجّعَيته 
أن  المسلميَن  وعلى  لدينه،  الوحيدَة 
عباداٍت  من  آياته  في  َما  يتدبّروا 
ومعامالٍت وأخالقياٍت وقيٍم عظيمة في 
البشر  بين  والمساواة  والرحمة  العدالة 
وِعَبٍر تعيُن اإلنسان في اختيار الطريق 
يخرُجهم  نورًا  لهْم  يكوَن  وأن  المستقيم 
اللُه  أراَد  فَمن  النوِر،  إلى  الّظلماِت  من 
وَمن  للقرآِن،  َصدرَه  يشرْح  خيًرا  بِه 
الشيطاَن،  يّتِبُع  فسوَف  ذلك  غيَر  أراد 
النفسي  االستقراِر  لَعَدِم  ويكون عرضةً 

أسيًرا  يكون  حيَنما  الفكرّي،  وااللتباِس 
عن  عجزت  وتأويالت  بشرية  ألفكار 
العلم  الله لخلقه، وَمن ادعى  فهم مراد 
فهِمِه،  في  اإلسالم  واختزَل  والمعرفة 
المسلميَن،  على  ا  وصًيّ نفَسُه  ن  وعَيّ
وحَلّ مَحَلّ مرجعّيِة القرآن تذكيًرا بقوله 
َشِهيًدا  ٍة  أَمّ ُكِلّ  ِفي  َنْبَعُث  ﴿َوَيْوَم  تعالى 
َعلَْيِهْم ِمْن أْنُفِسِهْم َوِجئَْنا ِبَك َشِهيًدا َعلَى 
ِلكُِلّ  ِتْبَياًنا  اْلِكَتاَب  َعلَْيَك  ْلَنا  َوَنَزّ َهُؤاَلِء 
شيء َوُهًدى َورَْحَمةً َوبُْشَرٰى ِللُْمْسِلِميُن﴾ 

)النحل 89(.
إاّل  َتوفيقي  وما  القصِد،  وراِء  ِمن  واللُه 

باللِه، َعليِه توكّلُت وإليه أنيُب.
بين  »المسلمون  كتاب  انتهى  هنا  إلى 
اإللهي«  والخطاب  الديني  الخطاب 
الشرفاء،  محمد  علي  العربي  للمفكر 
في  القراء  أعزاءنا  معكم  وسنواصل 
كتاب  حلقات  نشر  القادمة  الحلقات 

جديد للمؤلف فتابعونا..
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مركز العرب يحتفل بكتاب )قراءة في أفكار الشرفاء الحمادي( باكورة اإلصدارات البحثية

الكتاب قراءة تحليلية في كتاب )المسلمون 
بين الخطاب الديني والخطاب اإللهي( 

للشرفاء الحمادي

القاهرة – متابعات 

أمس  مساء  والدراسات  لألبحاث   )2030( العرب  مركز  إدارة  مجلس  عقد 
احتفالية خاصة بمناسبة صدور أول كتاب بحثي بعنوان )قراءة في أفكار الشرفاء 
ومؤسسة  العرب  مركز  بين  المشترك  اإلنتاج  باكورة  يعد  والذي  الحمادي(، 
رسالة السالم العالمية، وذلك من خالل دار المفكر العربي للنشر، ويعد الكتاب 
الشريف  المصري محمد فتحي  للباحث  فريدة  وقراءة تحليلية  تجربة بحثية 
رئيس مركز العرب، حول أبرز ما جاء في كتاب )المسلمون بين الخطاب الديني 

والخطاب اإللهي( للمفكر اإلماراتي الكبير األستاذ علي الشرفاء الحمادي.
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فريق عمل مركز العرب يحتفل 
باإلصدار 

وش���ه���دت االح��ت��ف��ال��ي��ة ح��ض��ور 
رئيس  ال��ش��ري��ف  فتحي  محمد 
طلعت  محمد  والدكتور  المركز، 
مدير المركز، واللواء معز الدين 
السبكي األمين العام، وحسام أبو 
االستشارية،  الهيبة  عضو  العال 
تحرير  رئيس  دي��اب  وعبدالغني 
الرقمية  والمنصة  العرب  مجلة 
ل��ل��م��رك��ز، وح��ن��ف��ي ال��ف��ق��ي نائب 
رئيس تحرير مجلة العرب ومدير 

م��ن��ص��ة مصر  ت��ح��ري��ر 
اإلمارات اإلخبارية أحد 

منابر المركز، وكريم 
المدير  عبدالمطلب 
وياسمين  اإلداري، 
سكرتيرة  ع��اط��ف 

المركز.
كلمات حول الكتاب 

لرئيس  بكلمة  االح��ت��ف��ال��ي��ة  وب����دأت 
المركز محمد فتحي الشريف، تحدث 
جاءت  التي  األفكار  مجمل  عن  فيها 
في الكتاب، ثم كلمات مقتضبة لكل 
تقديم  أهمية  ح��ول  ال��ح��ض��ور  م��ن 
تصحيح  إلى  تهدف  تنويرية  أبحاث 
مسارات عديدة وخاصة في الجانب 
الشرفاء  أف��ك��ار  ك��ان��ت  إذ  ال��دي��ن��ي، 
البحثية  القضايا  الحمادي أحد أهم 
التي قدمها المركز من خالل تحليل 
يقدمها  التي  المهمة  والرؤى  األفكار 
تصحيح  نحو  ال��ح��م��ادي  ال��ش��رف��اء 

مسار الخطاب الديني.
مجمل ما جاء في الكتاب 

الكتاب قال  أب��رز ما جاء في  وح��ول 
قبل  الشريف:  الباحث محمد فتحي 
جديدة  حلقة  كتابة  ف��ي  أش���رع  أن 
في  التحليلية  ال��ق��راءة  حلقات  م��ن 
التنويرية  الحمادي  الشرفاء  أفكار 

شاء  إن  أخصصها  س��وف  والتي 
يهدد  )الطالق  لكتاب  تعالى  الله 
بحثا  يعد  وال��ذي  المجتمع(  أمن 
على  يحتوي  مرموقا  اجتماعيا 
لتلك  وم��ع��ال��ج��ات  ورؤى  أف��ك��ار 
اإلش��ك��ال��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي 
العربي  المجتمع  وت��ه��دد  ه��ددت 

واإلسالمي.
ولذلك أريد أن أطلع القارئ الكريم 
على مجمل القول والرؤى واألفكار 
التي ضمها كتاب )المسلمون بين 
الخطاب الديني والخطاب اإللهي( 
مقدمة  خ���الل  م��ن 
وخ����ات����م����ة 
ال����ك����ت����اب 
خرج  ال���ذي 
إل������ى ال���ن���ور 
قليلة  أي���ام  قبل 
ل��ي��ك��ون ب���اك���ورة 
العرب  م��رك��ز  إن��ت��اج 

لألبحاث والدراسات.
قراءة في بحث فريد وغير مسبوق 

أف��ك��ار  ف��ي  تحليلية  )ق����راءة  ك��ت��اب 
الشرفاء الحمادي التنويرية(، حلقات 
حلقة،  عشرين  م���دار  على  كتبتها 
وغير  ومميز  فريد  لبحث  خصصتها 
م��س��ب��وق ب��ع��ن��وان )ال��م��س��ل��م��ون بين 
اإللهي(  والخطاب  الديني  الخطاب 
ألستاذي المفكر العربي الكبير علي 
مدير  ال��ح��م��ادي،  ال��ش��رف��اء  محمد 
العربية  دي��وان رئيس دولة اإلم��ارات 
المتحدة السابق، وأحد تالميذ حكيم 
بن  زاي��د  الشيخ  له  المغفور  العرب 

سلطان آل نهيان.
لقد استطاع األستاذ علي الشرفاء أن 
يؤسس لطرح فريد يهدف إلى إعادة 
النظر في )الخطاب الديني( الحالي، 
والعودة إلى الخطاب الحقيقي الذي 
رسوله  قلب  على  الله  عند  من  ن��زل 
وهو  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد 
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)القرآن الكريم(، بهدف تبليغ الناس 
الخطاب  ه��و  ف��ه��ذا  ال��رس��ال��ة، 
الله،  عند  من  المنزل  الحقيقي 

السالم  طريق  لنا  يرسم  وال��ذي 
والحق،  والعدل  والخير  والمحبة 
ول��ك��ن ال��م��س��ل��م��ي��ن ه���ج���روا ه��ذا 
المحفوظ  المبين  الواضح  الخطاب 

ديني  خطاب  لصالح  السمح  الكامل 
م��ت��ط��رف ان���دس���ت ف��ي��ه ع��ش��رات 
وال���رواي���ات  األح���ادي���ث  م��ن  اآلالف 
التي غيرت  المكذوبة  واإلسرائيليات 
فكان  بالهدف،  وانحرفت  المضمون 
ما نحن فيه من فرقة وشتات وقتال 

وفتن.
في أبو ظبي أنجز العمل 

في عام 2017 تلقيت دعوة من 
مؤسسة رسالة السالم العالمية 

لألبحاث والتنوير لحضور إحدى 
التي  الفكرية  الثقافية  الفعاليات 
مناقشة  ح���ول  ب��ال��ق��اه��رة  ع��ق��دت 

بين  )المسلمون  كتاب  ف��ي  ج��اء  م��ا 
اإللهي(  والخطاب  الديني  الخطاب 
للكاتب والمفكر العربي األستاذ علي 
وال��ذي  ال��ح��م��ادي،  ال��ش��رف��اء  محمد 
اإلم���ارات  دول���ة  ف��ي عاصمة  أن��ج��ز 
بتاريخ  ظبي(  )أب��و  المتحدة  العربية 
وال��ص��ادر   ،2017 ع��ام  يوليه   15
إذ  بالقاهرة،  للنشر  النخبة  دار  عن 
بدأت الفعالية حينها بكلمات موجزة 
وعروض مقتضبة حول أبرز ما جاء 
في الكتاب، وبعدها دار نقاش مفتوح 

حول الكتاب.
العودة للخطاب اإللهي

لقد مكثت أطالع هذا البحث الفريد 
أبرز  لتحليل  أع��وام  ثالثة  مدار  على 
وعالجها  طرحها  التي  الموضوعات 
ما  كتابه،  في  الشرفاء  علي  األستاذ 
موضوًعا  أنه عرض  هو  نظري  لفت 
في  للنقاش  طرح  قد  جديًدا  قديًما 
ق��رون  م��دار  على  ع��دي��دة  مناسبات 
بسبب  إيجابية  نتائج  دون  وع��ق��ود 

نجاح شيوخ الدين في تغييب العقول، 
التي  ال��دع��وات  هو  الموضوع  وه��ذا 
أطلقت في السابق وال تزال حاضرة 
نحو )تجديد الخطاب الديني(، ولكن 
الكاتب قدم طرحا غير مسبوق، وهو 
اإللهي  الخطاب  إل��ى  ال��ع��ودة  قضية 

الصحيح الموجود بالفعل في )القرآن 
الكريم(، وترك هذا الخطاب الديني 

الحالي المكتظ باألكاذيب.
قواعد الفرق بين الخطابين 

أن  كتابه  ف��ي  الكاتب  استطاع  لقد 
للتفرقة  واض��ح��ة  لقواعد  يؤسس 
والخطاب  الديني  الخطاب  بين 
اإلل��ه��ي، وه��ذا األم��ر ل��م يسبقه 
مميًزا  يجعله  مما  أح��د،  إليه 
الباحث  وضح  حيث  وجديًدا، 
بين  للتفرقة  واألسس  المرتكزات 
بشكل  واإللهي(  )الديني  الخطابين 
واستطاع  فيه،  لبس  واضح ال  سلس 
الكاتب أن يوضح فروًقا جوهرية بين 
الديني  الخطابين، منها أن الخطاب 
الذي يدعو إلى القتل والتكفير يستند 
إلى األقوال المنسوبة للصحابة مثل 
األئمة  عليها  اعتمد  التي  ال��رواي��ات 
وشيوخ الدين وجعلوا الناس تتخذها 
هجروا  أن  بعد  وش��ري��ع��ة  منهًجا 

القرآن الكريم.
القرآن خطاب األحياء 

اإللهي  ال��خ��ط��اب  أن  حين  ف��ي 
ي��دع��و إل���ى ال��رح��م��ة وال��ت��دب��ر، 
الله عز وجل وهو  ويستند إلى كالم 
)القرآن الكريم( المنزل على الرسول 
إلى  ليصل  وس��ل��م،  عليه  الله  صلى 
الناس وينشر بينهم التكاتف والتآلف 
والعدل،  والسالم  والمودة  والرحمة 
وه��و ج��وه��ر دي��ن اإلس���الم السمح، 
لكل  الصالح  األحياء  خطاب  وذل��ك 

زمان ومكان.
طرق ونتائج مختلفة 

ولقد وجدت بعد المراجعة والتدقيق 
المهم  ال��ب��ح��ث  ه���ذا  أن  وال��ت��ح��ل��ي��ل 
اإلل��ه��ي(  )ال��خ��ط��اب  أن  إل��ى  يستند 
الديني  والخطاب  طريًقا  سلك  قد 
وال  مختلًفا،  آخ��ر  طريًقا  سلك  ق��د 
إس��الم��ي  خ��ط��اب  ف����األول  يلتقيان، 
وهو  والتوجه،  النهج  واضح  حقيقي 
ما جاء في )القرآن الكريم(، الكتاب 
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تعرف  وال  الباطل  يعتريه  ال  ال��ذي 
من  محفوظ  ألن��ه  طريقه،  األك��اذي��ب 
اعتمد  خطاب  والثاني  عليم،  حكيم 
في طرحه على الروايات التي دخلت 
عليها األكاذيب واإلسرائيليات لتشوه 
من  نال  انحراًفا  به  وتنحرف  الدين 
سماحة اإلسالم من خالل تلفيق عدد 
كبير من الروايات واألحاديث ونسبها 
زورًا  وسلم  عليه  الله  صلى  للرسول 
وبهتاًنا بهدف التفرقة بين المسلمين، 
وهذا ما نجحوا فيه على مدار أكثر 
الرسول صلى  وفاة  من 1400 منذ 

الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
الروايات مصدر التشريع 

ل��ق��د وض���ح ال��ك��ات��ب أن أح���د أه��م 
نحن  ما  إلى  أوصلتنا  التي  األسباب 
هو  وإره��اب  وتطرف  فرقة  من  فيه 
المصدر  هي  أصبحت  ال��رواي��ات  أن 
هجر  أن  ب��ع��د  للتشريع  األس��اس��ي 

المسلمون كتاب الله.
كنا مسلمين وأصبحنا 

متفرقين 
أصبحنا  مسلمين  كنا  أن  وبعد 

متفرقين بين سنة وشيعة ومرجئة 
وخوارج وباطنية وجهمية وحشاشين 
وسلفيين  وإخ��وان  ودواع��ش  وقاعدة 
وصوفيين وتكفيريين، ومذاهب فقهية 
مختلفة بين مالكية وحنابلة وشافعية 
وأحناف، وغيرها من المسميات التي 
نالت من الدين وفرقت األمة وكرست 
وخ��ل��ق��ت مشاهد  ال��ف��رق��ة،  ع��وام��ل 
المؤمنين  أمير  باغتيال  بدأت  دموية 
سيدنا عمر رضي الله عنه ولم تنته 

حتى اليوم.
محاولة جادة للوعي 

نحو  ج��ادة  محاولة  يعد  الكتاب  إن 
انحراف  بمخاطر  المسلمين  توعية 
ال��خ��ط��اب ال��دي��ن��ي ال���ذي وص��ل إلى 
التطرف  ج��م��اع��ات  ب��وص��ول  ذروت���ه 
والتكفير واإلرهاب وإنكار حق اآلخر 
في الحياة للناس، حتى أنهم أسسوا 

دي��ًن��ا ج��دي��ًدا يخالف دي��ن اإلس��الم، 
والتطرف  العنف  إلى  يدعو  فدينهم 
وصل  حتى  اآلمنين،  وإرهاب  والقتل 
وتكفيرهم  المسلمين  قتل  إلى  األمر 
استناًدا إلى روايات وأكاذيب تخالف 

القرآن بشكل واضح وصريح.

أحكام تخالف القرآن وتقدس وتؤله 
البشر

القرآن،  في  ترد  لم  أحكاًما  فصنعوا 
حتى  المحصن  ال��زان��ي  رج���م  م��ث��ل 
الموت، وكذلك أحاديث مكذوبة مثل 
ومباشرة  والشفاعة،  الكبير  إرض��اع 
ال��رس��ول زوج��ات��ه وه��و صائم، وقتل 
وشيوخ  األول��ي��اء  وتقديس  ال��م��رت��د، 
الدين، حتى وصل بعضهم إلى رفعة 
ه��ؤالء ف��وق مقام ال��ن��ب��وة، ب��ل وصل 
الشيعة  يفعل  تأليههم كما  إلى  األمر 

مع اإلمام الحسين بن علي.
توضيح مسار الخطابين 

)المسلمون  كتابه  الكاتب  قسم  لقد 
ب��ي��ن ال��خ��ط��اب ال��دي��ن��ي وال��خ��ط��اب 
اإللهي( إلى عدد من المباحث، ووضع 
الفكرة األساسية للبحث في المقدمة 
مستفيًضا  ش���رًح���ا  ض��م��ت  ال���ت���ي 
لمحتويات الكتاب، والتي تحدث فيها 
عن مصادر الخطابين من خالل رسم 
بياني لتوضيح مصادر كل خطاب، ثم 
المسلمين  هجر  تسبب  كيف  وض��ح 
ع��ن��ه لصالح  واالن���ص���راف  ال���ق���رآن 

الروايات واألكاذيب الباطلة.
مناقشات لتوضيح الخالف 

طرح  الكتاب  في  أبوابًا  وضع  ثم 
ح��ول  ال��م��ن��اق��ش��ات  ب��ع��ض  فيها 
الخطابين، منها أركان اإلسالم 
ب��ي��ن االخ���ت���زال واالس��ت��غ��ف��ال، 
عناصر  اإلس������الم،  رس���ال���ة  ك��ذل��ك 
القيم  ومنظومة  والعبادات  الرسالة، 
والتكليف  وال��م��ح��رم��ات،  واألخ���الق 
اإللهي، ثم الخطاب اإللهي والخطاب 

ال����دي����ن����ي، ث��م 
وضع عدًدا من 
للفرق  األمثلة 
بين الخطابين، 
واالن������ق������الب 

على القرآن 
ال���ك���ري���م، 
ثم تحدث 
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كافة  للناس  اإللهي  الخطاب  أن  عن 
للمؤمنين،  اإللهي  الخطاب  وأيًضا 

والجهاد  ال��ق��ت��ال  ع��ن  وت��ح��دث 
في سبيل الله، وهجر كتاب الله، 

ث��م وض��ح أن ال��ق��رآن ق��ول رس��ول 
من  بعدد  البحث  ختم  حتى  كريم، 
التوصيات التي يحتاج إليها الناس 

على مضمون  ستارة سوداء  إلسدال 
داعًيا  المتطرف،  الديني  الخطاب 
تصحيح  أج��ل  من  للتكاتف  الجميع 
ن��ع��ود إلى  ال��م��س��ار، حتى  وت��ص��وي��ب 
ك��ت��اب ال��ل��ه ون��ت��رك ك��ل م��ا يخالف 

نصوصه المقدسة.
نوافذ الفكر 

ول���ذل���ك، ب��ع��د م��ط��ال��ع��ة ال��ك��ت��اب 
شرعت  فيه،  بما  واإلح��اط��ة 
عن  متتالية  حلقات  كتابة  في 

في  وذلك  الفريد،  البحث  هذا 
العرب  لمركز  الرقمية  المنصة 

ل��ألب��ح��اث وال���دراس���ات، أي��ق��ون��ة 
عنواًنا  واخ��ت��رت  الفكر(،  )ن��واف��ذ 
تحليلية  )قراءة  وهو  الحلقات  لتلك 
ف���ي أف���ك���ار ال���ش���رف���اء ال��ح��م��ادي 
عشرين  ف��ي  أتممتها  ال��ت��ن��وي��ري��ة( 
أن  خاللها  ح��اول��ت  بحثًيا،  م��ق��ااًل 
موضوعية  تحليلية  ق����راءة  أق���دم 
لتلك األفكار التي تدعو إلى إعمال 
العقل والتفكير والعودة إلى صحيح 
الخطاب  ط��ري��ق  خ��الل  م��ن  ال��دي��ن 
اإلل���ه���ي ال����ذي ج����اء ف���ي ال���ق���رآن 

الكريم.
الشرفاء  وأفكار  بمرتكزات  التعريف 
وب��ع��د إت���م���ام ال��ع��م��ل ون���ش���ره في 
مجلة  وك��ذل��ك  ال��رق��م��ي��ة،  المنصة 
نوثق  أن  البد  كان  الورقية،  العرب 
هذا العمل في كتاب يضم المقاالت 
لها  ال��ت��ق��دي��م  ي��ت��م  وأن  ال��ع��ش��ري��ن، 
ل��ي��ت��ع��رف ال��ق��ارئ ع��ل��ى م��رت��ك��زات 
العودة  وهو  الجديد  الطرح  وأفكار 
إلى الخطاب اإللهي وإسدال ستارة 
بكل  الديني  الخطاب  على  س��وداء 

القرآن  تخالف  نصوص  من  فيه  ما 
الكريم.

وجبة دسمة لعقول واعية 
إلى  تحتاج  دسمة  بحثية  وجبة  إنها 
ل��ت��ق��ف ع��ل��ى حقيقة  ع��ق��ول واع��ي��ة 
نال  ال��ذي  الحالي  الديني  الخطاب 

التخويف  ع��ن  بعيًدا  اإلس���الم،  م��ن 
سوف  ال��دي��ن  ش��ي��وخ  إن  والتكفير، 
هذا  تجاه  عنيف  فعل  رد  لهم  يكون 
الطرح، الذي يكشف بالدليل القاطع 
سماحة  عن  وبعدهم  أعمالهم  زيف 
يأكل  واإلدراك  الوعي  ألن  اإلسالم، 
أحاديثهم  من  وينال  مصداقيتهم 
المكذوبة كما تأكل النار الحطب، 
النهج  على  يسير  وم��ن  فنحن 
ال��ص��ح��ي��ح ن��م��ث��ل ل��ه��م خ��ط��ًرا 
ليس  العقول  فإيقاظ  كبيًرا، 
مقدسة  مهمة  وتلك  صالحهم،  في 
نجعلها  أن  ال��ط��رق  ب��ك��ل  س��ن��ح��اول 
تصل إلى الناس بهذا الشكل السلس 
الحقيقة  ي��م��ل��ك  وم���ن  وال��ب��س��ي��ط، 
من  يخاف  فلن  والشجاعة  والصدق 
الله عز وج��ل.. ماضون  أح��د س��وى 
في طريق الحق نحو خطاب )إلهي( 
خطابهم  وتطرف  زيف  من  يخلصنا 

الديني.
بسم الله الرحمن الرحيم )وِإذَا ِقيَل 
َوِإَلى  اللَُّه  أَنَزَل  َما  ِإَلى  َتَعاَلْوا  َلُهْم 
َوَجْدَنا  َما  َحْسُبَنا  َقاُلوا  ُسوِل  الرَّ
َعلَْيِه آبَاَءَنا أََو َلْو َكاَن آبَاُؤُهْم اَل 
َيْعلَُموَن َشْيئًا َواَل َيْهَتُدوَن( صدق الله 

العظيم اآلية )104( سورة المادة.
وفي الختام أقول 

ع��ل��ى م����دار ث���الث س���ن���وات متصلة 
أمضيتها في ق��راءة ومراجعة وتحليل 
وف��ه��م وم��ق��ارن��ة،م��ا ج���اء ف��ي كتاب 
الديني  ال��خ��ط��اب  ب��ي��ن  )ال��م��س��ل��م��ون 
في  أش��رع  أن  اإللهي(،قبل  والخطاب 
كتابة تلك الحلقات التي أعتبرها محاولة 
متواضعة للقراءة والفهم والتحليل أمام 
المجهود الذي بذل من أستاذي المفكر 
العربي الكبير علي الشرفاء الحمادي، 
غير  ق���راءة  يقدم  أن  استطاع  ال���ذي 
الديني  الخطاب  تحليل  في  مسبوقة 
ال��ذي ج��اء بعد وف��اة الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- وبين الخطاب اإللهي 
الحقيقي الذي أهمل وترك، وكيف نال 
الخطاب الديني من اإلسالم وألصق به 
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التهم، ولذلك سوف أقدم لكم ملخصا 
التي  األفكار  مجموعة  في  مقتضبا 

جاءت في البحث األصلي أجملها 
في النقاط التالية:

تعريف اإلسالم 
أوال:)اإلسالم( دين يدعو إلى اإليمان 
وب��ال��رس��ول  األح����د،  ال��واح��د  بالله 

خاتم  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد 
األنبياء والمرسلين، وبكل ما جاء في 
كتاب الله )القرآن الكريم( والعمل بما 
جاء فيه منهج للحياة، وأن نتعامل مع 
الناس جميعا بمنهج واحد وهو الرحمة 
وال���م���ودة وال��ت��ع��اي��ش، ح��ت��ى م��ع غير 
العنف  عن  ننصرف  وأن  المسلمين، 
والتطرف واإلرهابيين واستباحة الدماء 

بغير حق، وأن نكون في وحدة وتكاتف 
ضد كل المعتدين.

 )القرآن الكريم(
ثانيا )القرآن الكريم( هو الدستور 

الله  مع  للتعامل  المنظم  الكامل 
والناس، وال��ذي ضم في طياته كل 
الحقوق والواجبات، وعلينا أن نرفض 

بشكل قاطع كل نص يخالفه أو قول 
تفسير  أو  فيه،  ج��اء  ما  مع  يتناقض 
يحرف معاني ومفاهيم النص الواضح، 
وال  فيه،  لبس  ال  مبين  كالم  فالقرآن 
يعتريه الباطل، وهو كالم مقدس متعبد 
والحكم  الفصل  القول  فيه  بتالوته، 
العدل، من قال به صدق، ومن حكم به 
عدل، ومن انصرف عنه عاش في ضيق 

وضنك.
 )الرسول(

ثالثا: )الرسول( هو محمد بن عبدالله 
خاتم  ه��اش��م،  ب��ن  عبدالمطلب  ب��ن 
األولين  سيد  والمرسلين،  األنبياء 
المهداة، صاحب  الرحمة  واآلخرين، 
عز  الله  إلى  الداعي  العظيم،  الخلق 
الحسنة..  والموعظة  بالحكمة  وجل 
كان صلى الله عليه وسلم أرق الناس 
وأفصحهم  ق���وال،  وأص��دق��ه��م  قلبا، 
ا ومع ذلك علم المتعلمين،  لسانا، أُمًيّ
المسلمين  هجر  الله  إلى  يشكو  كان 
كثيرا،  ذلك  من  وحذرهم  الله،  كتاب 

لم يأمر أحدا من الصحابة بكتابة ما 
كل  أن  يدرك  أحاديث ألنه  يقول من 
الله  الكريم، صلى  القرآن  القول في 
من صار  كل  في  وب��ارك  وسلم  عليه 

على نهجه ومنهجه.

 )مجمل القول(
ال��ق��ول(.. اإلس��الم هو  رابعا: )مجمل 
اإليمان بالله ورسوله، السير على منهج 
القرآن الكريم الكالم الواضح المبين، 
ترك كل ما يخالفه، التخلص والتخلي 
عن المسميات التي تفرق وتمزق األمة، 
فليس في اإلسالم سني وال شيعي، 
وال قاعدة وال جماعات، بل جماعة 
المسلمين  جماعة  ه��ي  واح����دة 
ف��ق��ط، ف��م��ا ح����دث ب��ع��د وف���اة 
وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 
فمزقت  برأسها  الفتنة  أطلت  عندما 
األمة ونالت من الدين ومكنت األعداء 
منه فحلت العداوة والبغضاء منذ هذا 
اليوم وصارت في طريق طويل أزهقت 
المسلمون،  فيه  وتقاتل  األرواح  فيه 
استطاعوا  الذين  الشيوخ  فيه  وظهر 
أن يغيبوا الناس، فكانت لهم القدسية 
حتى  ش��يء  كل  تتجاوز  التي  والكلمة 
الرسول  إلى  ونسبوا  الكريم،  القرآن 
األح��ادي��ث  م��الي��ي��ن  وب��ه��ت��ان��ا  زورا 
سياسيات  خدمت  التي  المكذوبة 
رجال  وأصبح  ومختلفة،  متعاقبة 
الدين والمنتفعون هم المقدسين 
عند العوام الذين غيروا عقولهم وتمكن 

منهم الشيطان.
ولذلك علينا العودة إلى الحق والعدل 
المطلق الموجود في الخطاب اإللهي 
وهو كتاب الله وترك الخطاب الديني 
في  جميعا  أغرقنا  ال��ذي  المتطرف 
خالفات وفرقة.. إنها البداية الصحيحة 

وال يزال الطريق طويال وشاقا.
َوم�ا ِم�ن ك�اِت�ٍب ِإال سيفنى.. 
ويبقي الَدهر ما َكَتبَت َيداه

َف�ال َت�ك�ُت�ب ِب�َي�دك َغير شيء.. 
يسرك في الِقيامة أن َتراه
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حلقة  عشرين  م��دار  على  تابعت 
في منصة مركز العرب لألبحاث 
وال��������دراس��������ات ح����ل����ق����ات )ق��������راءة 
ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة ف����ي أف����ك����ار ال���ش���رف���اء 
للصديق  التنويرية(  ال��ح��م��ادي 
فتحي  محمد  الصحفي  الكاتب 
ال����ش����ري����ف، ص���اح���ب ال���ق���رط���اس 
أناديه،  أن  لي  يحلو  كما  والقلم، 
وك�����ان�����ت ال����ح����ل����ق����ات م��خ��ص��ص��ة 
لكتاب )المسلمون بين الخطاب 
ال����دي����ن����ي وال����خ����ط����اب اإلل����ه����ي( 
األستاذ  الكبير  العربي  للمفكر 
الحمادي،  الشرفاء  محمد  علي 
ومن حسن حظي أن اطلعت على 
الكتاب األصلي قبل عدة سنوات، 
وفريد يهدف  وه��و بحث مرموق 

إل�����ى ت��ص��ح��ي��ح م���س���ار ال��خ��ط��اب 
ال��دي��ن��ي وال���ع���ودة إل���ى ال��خ��ط��اب 
اإلل���ه���ي، وك���ان���ت ال��ح��ل��ق��ات ال��ت��ي 
علمت أنها ُضمت في كتاب رائعة 
ت���وض���ح وت���ش���رح وت��ل��ق��ي ال��ض��وء 
الكتاب،  على مجمل ما جاء في 
ول���ذل���ك أق����ول إن ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت 
ال���ع���ودة إل��ى  ي��ح��ت��اج م��ن��ا جميعا 
ال��خ��ط��اب اإلل��ه��ي ال���ذي ج��اء في 
من  نخرج  حتى  الكريم،  ال��ق��رآن 
دائ������رة ال��ت��ط��رف وال��ع��ن��ف ال���ذي 
ت��س��ب��ب ف���ي���ه ال���خ���ط���اب ال��دي��ن��ي 
ال���م���ل���يء ب����األك����اذي����ب، إن���ه���ا ك��م��ا 
ق��ال ك��ات��ب الحلقات دع���وة ج��ادة 
ن��ح��و ت��ص��وي��ب ال��خ��ط��اب الديني 

والعودة إلى النهج الصحيح. 

األستاذ الدكتور 
 محمد يحيى 

غيده 
األستاذ 

بجامعة المنصورة  
مصر
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لعلنا الحظنا جميعا الهجوم المكثف 
على اإلسالم في صفحات عديدة على 
وس��ائ��ل االت��ص��ال االج��ت��م��اع��ي، وفطنا 
المدعين  الدنيء لبعض  الغرض  إلى 
بالمعرفة، الصائدين ألخطاء التاريخ 
الشائعة في تاريخنا التراثي والديني، 
وت���ع���ج���ب���ن���ا ك���ي���ف ال ي���ن���ب���ري أول���ئ���ك 
ال���ق���ارئ���ون ال��م��ت��م��ي��زون، وال��م��ت��ن��ورون 
الحنيف  ديننا  عن  للدفاع  المتابعون 
الذي أراده الله دين وئام وسالم فجعله 

المتنطعون دين حرب وخصام.
ت���اب���ع���ت ب��ش��غ��ف م����ا ي���ن���ش���ره األس���ت���اذ 
تحليالت  من  الشريف  فتحي  محمد 
في كتابات المفكر الشرفاء الحمادي، 
وسعدت بها كثيرا، فهي تكمل ما قرأته 
م���ن أف���ك���ار ت��ن��وي��ري��ة أخ����رى ي��ق��وم بها 
يدفعوا  أن  أنفسهم  على  آل��وا  أس��ات��ذة 
ع���ن ال���دي���ن م���ا ع��ل��ق ب���ه م���ن أس��اط��ي��ر 
المفكر  ينشره  م��ا  أن  غير  وخ���راف���ات. 
ال���ش���رف���اء ط�����رق ف�������ؤادي ب��ع��ن��ف ألن���ه 
يعلن بصراحة أن خطابنا الديني قد 
ان���ح���رف ان��ح��راف��ا ك��ب��ي��را ع���ن المنهج 
اإللهي، وابتعد عن الروح الدينية التي 
ال��دس  نتيجة  تسود  أن  لها  ل��م يسمح 

ال���م���غ���رض، واالت����ب����اع األع���م���ى ألف��ك��ار 
غريبة تصل إلى حد الخرافة الساذجة 
التي تمكنت من عقول العامة، فغلبت 
األخ��ب��ار،  خبز  وص���ارت  المنطق،  على 
وتبوأت قداسة خاصة، فصدقها حتى 
ال��م��ت��ع��ل��م��ون وال��م��ت��م��ك��ن��ون م���ن رج���ال 
إل��ى  ال��م��س��اج��د  ف��ي  ال���دي���ن. فنستمع 
خطيب يحكي عن ذئب يتكلم مع بشر، 
والبتر، وعن  بالذبح  يأمر  إس��الم  وعن 
نبي ظلموه فجعلوه يأمر بالشر، وهو 

الذي بعث ليكون رحمة للعالمين.
لست هنا أح��اول أن أع��دد المخالفات 
أن��وه بهذا  الديني، ولكني  في خطابنا 
الكتاب الرائع الذي يغوص في أعماق 
األستاذ  يطرحها  التي  النيرة  األفكار 
ناقوس  والتي تدق  الحمادي  الشرفاء 
ف��ي هذا  التمادي  الخطر م��ح��ذرة م��ن 
بتعليم  وت����ن����ادي  ال��م��ظ��ل��م،  ال���ط���ري���ق 
ح���دي���ث ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ع��ق��ل وال�����روح 
وال��ت��ف��س��ي��ر ال��ص��ح��ي��ح آلي�����ات ال���ذك���ر، 
وت��ق��ط��ع ال��ط��ري��ق ع��ل��ى أول��ئ��ك ال��ذي��ن 
ي��س��ت��ه��زئ��ون ب��ط��رح��ن��ا، وي��ص��غ��رون من 

قدر علمائنا.

األستاذ الدكتور
 علي عمر التكبالي 
عضو مجلس النواب 

في ليبيا 
 ونائب رئيس لجنة 

الدفاع واألمن والقومي
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التحليلية  ال���دراس���ة  ه���ذه  ت��أت��ي 
ل��ل��ك��ش��ف ع���ن م��ع��ال��م ال��م��ش��روع 
ال����ح����ض����اري ل���ل���م���ف���ك���ر ال���ع���رب���ي 
محمد الشرفاء الحمادي، كرؤية 
إل����ى تصحيح  ت���رم���ي  إص��الح��ي��ة 
القصد  وتحدد  واإلدراك،  الفهم 
والوجهة، من خالل التمييز بين 
ال��خ��ط��اب اإلل���ه���ي ك��وح��ي رب��ان��ي 
والخطاب  ال��دي��ن،  مفهوم  يمثل 
ال����دي����ن����ي ك���ت���ص���ور ذات��������ي ي��م��ث��ل 
م��ف��ه��وم ال���ت���دي���ن، وم����ن ال��م��ؤك��د 
ن���ص���وص  ت������أوي������ل  أن  وال����ج����ل����ي 
أث��ره  ل��ه  وتزييفا  تحريفا  ال��ش��رع 
السلبي على أفراد األمة افتراقا 
فضاع  وت��ش��ددا؛  وتعصبا  وتفرقا 
التكليف  م���ن  األس���م���ى  ال��ق��ص��د 
واالس�����ت�����خ�����الف ف�����ي خ����ل����ق أم����ة 

الوسطية واالعتدال.
وما ساهم في وضوح وتنزيل هذه 

ال���رؤي���ة اإلص���الح���ي���ة، وت��ق��ري��ب��ه��ا 
للقارئ هو العمل الجاد لمحمد 
ف��ت��ح��ي ال���ش���ري���ف، وال������ذي ات��ب��ع 
م��ن��ه��ج��ا ت��ح��ل��ي��ل��ي��ا ف���ي اس��ت��ق��راء 
األفكار ورصد األهداف والغايات؛ 
ف����أط����روح����ة ال���م���ف���ك���ر ه����ي ن��ت��اج 
لرجل  مهنية  لتجربة  ومحصلة 
دول��ة ش��ارك ف��ي بناء وح��دة دول��ة 
اإلمارات، وما زاد رؤيته التنويرية 
يد  على  تتلمذه  وحكمة  نضجا 
ح��ك��ي��م ال���ع���رب ال��ش��ي��خ زاي�����د بن 
سلطان آل نهيان، فنهل منه قيم 
المزج  فشكل  والتسامح؛  الخير 
منهجا  والممارسة  التصور  بين 
م���ت���ك���ام���ال، ي���ن���ط���ل���ق م�����ن ت��م��ث��ل 
ال���وح���ي اإلل���ه���ي س��ل��وك��ا راش�����دا، 
وف���ق م��ب��دأ ال��ت��ع��ارف وال��ت��ع��اي��ش، 
والسلم  الروحي  األم��ن  لتحقيق 

االجتماعي.

األستاذ الدكتور 
سمير الوصبي 
كاتب وأستاذ 

جامعي وباحث، 
المملكة المغربية.
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الخطاب  ف��ي  النظر  إع���ادة  فكرة 
ال����دي����ن����ي ال����ح����ال����ي ت���ع���ت���ب���ر م��ن 
األول����وي����ات ل����دى ك���ل ال��ب��اح��ث��ي��ن 
وال�����م�����ف�����ك�����ري�����ن وال����م����ه����ت����م����ي����ن 
ب���ال���ف���ك���ر اإلس������الم������ي وب���ال���ش���أن 
ال��دي��ن��ي ع��م��وم��ا، وذل���ك بترتيب 
األول����وي����ات ال��ت��ي ي��ه��ت��م ب��ه��ا ه��ذا 
ال���خ���ط���اب ال���دي���ن���ي، وم�����ن ذل���ك 
ت���وج���ي���ه االه����ت����م����ام إل�����ى ك��ل��ي��ات 
المجمع  وثوابته  وأرك��ان��ه  الدين 
ع��ل��ي��ه��ا ب��ي��ن ك���ل ال��ع��ل��م��اء، س���واء 
ال��ق��دم��اء،  أم  ال��م��ع��اص��رون منهم 
ووقف كل أشكال عملية تجييش 
جمهور المسلمين لنصرة أقوال 
والبغضاء  ال��ع��داوة  تثير  فقهية 
ب����ي����ن ال������ن������اس، وت���ن���ت���ص���ر ل���ه���ذا 
ال��ت��ن��ظ��ي��م أو ذل����ك ع��ل��ى ح��س��اب 
ثوابت األمة، واالنخراط بالتالي 
ف�����ي ص������راع������ات م�����ن ش����أن����ه����ا أن 

تستنزف كل الطاقات اإليجابية.
ال���ك���ت���اب ب���ح���ق ل��ب��ن��ة أخ������رى م��ن 
ل��ب��ن��ات ال��ع��م��ل ال���ج���اد وال���ه���ادف، 
ال������������ذي ي����س����ع����ى إل���������ى ت���رس���ي���خ 
خ��ط��اب دي��ن��ي ح��ق��ي��ق��ي مستمد 
ل��ل��ت��ش��ري��ع  األول  ال���م���ص���در  م����ن 
اإلس����الم����ي أال وه�����و ك���ت���اب ال��ل��ه 
)ال���ق���رآن ال��ك��ري��م( ب��ه��دف تبليغ 
والمحبة  ال��ع��دل  رس��ال��ة  ال��ن��اس 
وال�����رح�����م�����ة وال�������س�������الم واألم��������ن 
في  عليها  ال��م��ن��ص��وص  واألم�����ان 

النص الديني.
ك��ل ال��ت��ح��ي��ة وال��ت��ق��دي��ر ل��ك أيها 
األخ ال��ع��زي��ز اإلع���الم���ي األس��ت��اذ 
محمد فتحي الشريف على هذا 
التقدير  التحية  وك��ل  المجهود، 
والمحبة أيضا ألستاذنا الفاضل 
ال��م��ف��ك��ر ال���ع���رب���ي ال��ك��ب��ي��ر ع��ل��ي 

محمد الشرفاء الحمادي. 

األستاذ الدكتور 
عبدالرحمان 

األشعاري
الكاتب والباحث 

واإلعالمي المغربي
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في قراءة حول كتاب »أفكار الشرفاء« للكاتب المصري محمد فتحي 
ال��ش��ري��ف، رئ��ي��س م��رك��ز ال��ع��رب لألبحاث 
وال���دراس���ات 2030، أف��ك��ار ال��ش��رف��اء في 
عنوان الكتاب، المقصود بها فكر المفكر 
ال��ع��رب��ي ال��ك��ب��ي��ر »ع��ل��ي م��ح��م��د ال��ش��رف��اء 
ال����ح����م����ادي« م���دي���ر دي��������وان رئ���ي���س دول����ة 
اإلم��ارات العربية المتحدة سابًقا، وأحد 
ت���الم���ذة ال��م��غ��ف��ور ل���ه ب����إذن ال��ل��ه صاحب 
السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

حكيم العرب.
يتضمن كتاب »ق���راءة ف��ي أف��ك��ار الشرفاء 
المصري  واإلع��الم��ي  للكاتب  الحمادي« 
هاًما  ملخًصا  الشريف«  فتحي  »محمد 
الخطاب  أله��م��ي��ة  تحليلية  رؤي����ة  ض��م��ن 
الديني في فكر »الشرفاء الحمادي« الذي 
يقوم على الوسطية واالعتدال، وإخضاع 
في  واإلسالمية  الدينية  المفاهيم  كافة 
والتجرد  والشفافية  الموضوعية  إط���ار 
ضمن مخاطبة العقل اإلنساني الهادف 
وثقافًيا  علمًيا  االت��س��اع  ذي  واإلي��ج��اب��ي 
واألكثر مرونة ووسطية واعتدااًل إسالمًيا 

وفكرًيا. ج��اء الكتاب ضمن ق��راءة تحليلية للفكر التنويري للمفكر 
مضمون  بين  والموضوعية  ال��واع��ي��ة  والمقارنة  »ال��ح��م��ادي«  العربي 
الخطاب الديني والخطاب اإللهي، وإعادة النظر في الخطاب الديني 
اإلسالمي القائم اليوم، والذي وإن جاز وصفه، فإنه يوصف بالتشعب 
وأحكام  ومواقف  ل��رؤى  المتعددة  والتفسيرات  الكثيرة  واالج��ت��ه��ادات 
تبحر بالخطاب الديني اإلسالمي نحو مواضيع وتشعبات وإشكاليات 

متشابكة، نظًرا لكثرة االجتهادات والمفسرين، وعدم وحدة الخطاب 
ال��دي��ن��ي ب���األس���اس ووج�����ود م��رج��ع واح��د 
وسائر  للعلماء  المشترك  القاسم  يكون 
األم������ة اإلس����الم����ي����ة. ال���ك���ات���ب ي���ط���رح في 
الكتاب أفكار المفكر »الشرفاء الحمادي« 
ورؤيته لخطابين هما: الخطاب الديني 
وتعريفه ومضمونه ومحتواه وواقعه، وبين 
ومحتواه  ومضمونه  »اإلل��ه��ي«  ال��خ��ط��اب 
في إطار النص القرآني »القرآن الكريم«، 
والسنة النبوية لرسولنا الكريم »محمد« 
اإللهي  الخطاب  وسلم،  عليه  الله  صلى 
الذي تعتمد عليه السنة والسيرة النبوية 
ك��م��رج��ع أوح����د وأس���اس���ي دون اح���ت���واء أو 
ال��ت��ب��اس أو اج��ت��ه��ادات تعمل ع��ل��ى ح��رف 
ال���ه���دف األس���اس���ي م���ن إط�����اره الحقيقي 
زي��ادة  دون  المجرد  الطبيعي  ومضمونه 
أو ت����أوي����ل. ن��ج��ح ال��ك��ات��ب وض���م���ن ق����راءة 
يقدم  ب��أن  الحمادي«  »الشرفاء  أفكار  في 
طرًحا توافقًيا ورؤية موضوعية تبتعد عن 
الجدلية في إيصال الصورة األساسية من 
مضمون رسالة المؤلف والكتاب أال وهي 
أن الخطاب اإللهي هو األساس القائم على تغطية كافة جوانب الحياة 
في  م��ق��ارًن��ة  والنفسية،  والسلوكية  والعقائدية  واإلنسانية  الدينية 
الخطاب الديني وخصوًصا اليوم في واقعنا اإلسالمي الذي يقوم على 
النفس  التي ترهق  التفسيرات والتأويالت  تشعب االجتهادات وكثرة 
اإلنسانية وتجعلها كوسم خامس حائرة بين الفصول األربعة السنوية 

األساسية. 

الكاتب الصحفي 
الفلسطيني

 ثائر نوفل أبو عطيوي
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الشريف  فتحي  محمد  يستدّل 
في هذا الكتاب على أّن األنموذج 
ال���م���ع���رف���ّي ال�������ّذي ت���م���ّخ���ض ع��ن 
ت����ط����ّور ال��ت��ف��ك��ي��ر ف����ي ال��م��س��أل��ة 
ال����دي����ن����ّي����ة إّن�����م�����ا ي���ش���ّك���ل إط������ارا 
م��ع��رف��ي��ا ل��ل��ت��م��ي��ي��ز ب��ي��ن ض��رب��ي��ن 
خطاب  الدينّية:  الخطابات  من 
للمؤمنين  ودق��ي��ق  واض����ح  إل��ه��ّي 
وخطاب  الكريم،  القرآن  مصدره 
دي�����ن�����ّي ض����ب����اب����ي م�����ص�����دره ك��ت��ب 
التفاسير والفقه والروايات، وهو 
آن����ّي م��وّظ��ف ألغ����راض مخالفة 

لتعاليم الدين الحّق. 
ل��ق��د ب��ن��ي ك���ت���اب���ه، ن��ه��ج��ا ون��س��ق��ا 
ون��ت��ائ��ج، على ب��ن��اء ت��راب��ط��ت فيه 
ال���م���وض���وع���ات وت����واش����ج����ت ف��ي��ه 
��س��ة. ف��أح��اط  ال��خ��ل��ف��ّي��ات ال��م��ؤسِّ

ال������ب������اح������ُث ال����ح����ص����ي����ُف ُخ�����ْب�����را 
من  العلمّية  مهمته  بخصائص 
المعرفّي؛  التراكم  تحقيق  جهة 
إذ مصّنفه ه��ذا هو ق��راءة نقدّية 
ل��ك��ت��اب ع��ل��ي م��ح��م��د ال���ش���رف���اء. 
وأْحَكَم ضْبَط الُعرى بين العلوم 
ال��م��ع��رف��ّي��ة ف��ي جميع ال��م��ق��االت 
المادّية  في موضوعاتها  بالنظر 
وضروب تأثيراتها الذهنّية، وهي 
ص����الت ت��ث��ب��ت أس���اس���ا ال��ع��الق��ات 
ال����س����ب����ب����ّي����ة. واّت������خ������ذ م������ن آث������ار 
الخطاب الدينّي في المجتمعات 
ال��ع��رب��ّي��ة ال���ي���وم، س��ن��دا الخ��ت��ب��ار 
ج��دي��رة  مستنيرة  ج��ري��ئ��ة  ق����راءة 

بالتدّبر وإعمال العقل فيها. 

األستاذ الدكتور  
عبدالسالم عيساوي 

 تونس
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محمد فتحي الرشيف 
يكتب:

قراءة تحليلية في أفكار الشرفاء الحمادي التنويرية )17-1(

من جمع الروايات؟
لماذا اقتصر جمع الروايات واألحاديث على الخمسة 

الكبار في أواسط القرن الثالث الهجري، وهم البخاري 
وأبو داوود والترمذي وابن ماجة ومسلم، وهم جميعا 

من العجم وأثناء حكم الدولة الفارسية )المجوسية(؟، 
ثم لماذا يتم االعتماد على تلك الروايات في الفقه 

دون القرآن الكريم؟ هذا ما طرحه الكاتب األستاذ علي 
الشرفاء الحمادي في أحد فصول كتابه )المسلمون 

بين الخطاب الديني والخطاب اإللهي(، إذ وضح أن ذلك 
تسبب في تواري القيم الربانية التي تأمر بالرحمة 

والعدل والتعاون والسالم بين الناس جميًعا، باإلضافة 
إلى ظهور الفرق والطوائف التي تتقاتل وتتناحر.

ملخص الحلقة السابعة عرشة 

التفاصيل 
لماذا الخمسة الكبار كلهم أعاجم؟

ال��ق��راءة  م��ن  ع��ش��رة  السابعة  الحلقة  ف��ي 
أبرز  في  أسبوع  كل  أقدمها  التي  التحليلية 
ما جاء في كتاب )المسلمون بين الخطاب 
العربي  للمفكر  اإللهي(  والخطاب  الديني 
ال��ك��ب��ي��ر األس���ت���اذ ع��ل��ي م��ح��م��د ال��ش��رف��اء 
نقاط  طرح  إلى  الكاتب  تعرض  الحمادي، 
والروايات،  األحاديث  من جمع  مهمة حول 
الكبار  الخمسة  مهمة حول  أسئلة  إذ طرح 
الذين جمعوا األحاديث والروايات في القرن 
الثالث الهجري قائال: هل من الصدفة أن 
يتولى جمع الروايات، ونقلها إلينا من على 
منسوبة  وه��ي  وغ��ي��ره��م  الصحابة  ل��س��ان 
الخمسة  وال��س��الم،  الصالة  عليه  للرسول 
وفاة  بعد  الثالث  القرن  أواسط  في  الكبار 
الرسول وهم البخاري وأبو داوود والترمذي 
التوقيت، وأن  وابن ماجة ومسلم في نفس 

الفارسية  الدولة  في  جميعا  والدتهم  تكون 
أثناء حكم بالدهم، التي اتخذت المجوسية 

ديانة لها؟
الروايات  على  للفقه  الكلي  االعتماد  لماذا 

دون القرآن؟ 
ولماذا يتم االعتماد الكلي للفقه الديني على 
مرجعية الروايات الوحيدة؟ وهل المقصود 
ناقلي  مقاصد  لتتحقق  القرآن  تحييد  به 
الروايات بعزل القرآن عن الفقه اإلسالمي، 
تأمر  التي  الربانية  القيم  تتوارى  وبالتالي 
بين  وال��س��الم  وال��ت��ع��اون  وال��ع��دل  بالرحمة 
كالم  إلى  بالرجوع  مطالبا  جميًعا؟!  الناس 
الله )القرآن الكريم( الذي ال يأتيه الباطل 
من بين يديه وال من خلفه، وترك ما سواه 
بينهم  وتخلق  الدين  رواي��ات تشوه هذا  من 
من  عنها  ينتج  وم���ا  وال��ف��ت��ن  ال��ص��راع��ات 

طوائف متعددة تتقاتل فيما بينها.
هنا يوضح الكاتب من خالل عدد من اآليات 

التي توضح أن الخطاب اإللهي واحد وهو 
ال��م��ن��زل م��ن عند ال��ل��ه ع��ز وج��ل )ال��ق��رآن 

الكريم(.
الُقرآُن الكريم

اَل  َك��َف��ُروا  ��ِذي��َن  اَلّ تعالى }َوَق����اَل  الله  ق��ال 
َلَعلَّكُْم  ِفيِه  َواْل��َغ��ْوا  القرآن  ِل��َه��َذا  َتْسَمُعوا 

َتْغِلُبوَن{ )فصلت 26(.
الله يختار رسوله ويكلفه بالقرآن 

ال��ص��الة  عليه  م��ح��م��ًدا  ال��ل��ه  اخ��ت��ار   -  1
والسالم رسوالً للناس.

ال  كتابًا  يحمل  بأن  رسوله  الله  كلف   -  2
ريَب فيه هدى للمتقين، وهو القرآن الكريم، 
إلهية تضيء لإنسان  أنوارًا  آياته  تضمنت 

طريق الحق والخير والصالح.
3 - قال سبحانه لرسوله أثناء التكليف )َيا 
ُسوُل بَِلّغْ َما أُْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن رَِبَّك َوِإْن  أَُيَّها الَرّ
َيْعِصُمَك  َواللَُّه  ِرَساَلَتُه  بَلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل  َلْم 
اِس ِإَنّ اللََّه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلكَاِفرِيَن(  ِمَن الَنّ
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تحدد  اآلي����ة  ت��ل��ك   ..)67 )ال���م���ائ���دة: 
بوضوح ال يقبل الشك أَنّ الله سبحانه 

لم يكلف رسوله بمهمة أخرى غير 
الله  آي��ات  جميًعا  ال��ن��اس  إب��الغ 
الكريم،  ال��ق��رآن  تضمنها  التي 
بقوله سبحانه )َوِإَنُّه َلَتْنِزيُل رَِبّ 
اأْلَِميُن  وُح  الُرّ ِبِه  َنَزَل  اْلَعاَلِميَن 
َعلَى َقلِْبَك ِلَتكُوَن ِمَن اْلُمْنِذِريَن( 

)الشعراء: 194-192(.
4 - أمر الله رسوله بأن يدعو 
الحسنة  ب��ال��م��وع��ظ��ة  ال���ن���اس 

َسِبيِل  إل��ى  )اْدعُ  سبحانه  بقوله 
اْلَحَسَنِة  َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحكَْمِة  رَِبَّك 

رَبََّك  ِإَنّ  أَْحَسُن  ِهَي  ِباَلِّتي  َوَجاِدْلُهْم 
ُهَو أَْعلَُم ِبَمْن َضَلّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعلَُم 

ِباْلُمْهَتِديَن( )النحل: 125(، وال تكره الناس 
َشاَء  )َوَل��ْو  اتباع رسالة اإلسالم بقوله  على 
رَبَُّك آَلَمَن َمْن ِفي اأْلَرِْض ُكلُُّهْم َجِميًعا أََفأَْنَت 
)يونس:  ُمْؤِمِنيَن(  َيكُوُنوا  ى  َحَتّ اَس  الَنّ ُتكْرُِه 
99(، ذلك بأن الله سبحانه يوِضّح لرسوله 
ال��دع��وة  ال��ص��الة وال��س��الم أس��ل��وب  عليه 
وحرية االعتقاد للناس دون إكراه، كما أكد 
سبحانه أنه ال وصاية على الدين والدعوة 
إليه، بقوله تعالى )َوَلْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَرُكوا 
َوَما َجَعلَْناَك َعلَْيِهْم َحِفيًظا َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم 

ِبَوِكيٍل( )األنعام: 107(.
أوامر  الرسول  يخالف  أن  ممكن  هل   -  5
في  ج��اء  ما  الناس  إب��الغ  في  بالتقيد  الله 
هدي  تستهدف  كريمة  آي��ات  م��ن  ال��ق��رآن 
الناس لطريق الخير ولما يحقق لهم األمن 
وال��س��ع��ادة وال��رح��م��ة وال��ع��دل ف��ي الحياة 
م  يقِدّ عندما  القيامة  يوم  واألم��ان  الدنيا، 
ا  كل إنسان كتابه، حيث يقول سبحانه )َفأََمّ
اْقَرُءوا  َهاُؤُم  َفَيُقوُل  ِبَيِميِنِه  ِكَتابَُه  أُوِتَي  َمْن 

ِكَتاِبَيْه( )الحاقة: 19(.
طغيان الروايات على اآليات 

ا َمْن أُوِتَي ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه َفَيُقوُل َيا َلْيَتِني   )َوأََمّ
يقبل  هل   )25 )الحاقة:  ِكَتاِبَيْه(  أُوَت  َل��ْم 
العقل والمنطق أَنّ رسول الله سيأتي بأقوال 
من عنده أو تشريعات غير ما أمره الله بها 
أن يبلغها للناس؟ كيف يستقيم المنطق بين 
المهمة الرئيسية الموكلة إليه من رب العباد 
التي  الروايات  اآلالف من  لعباده وعشرات 
الذي  القرآن  آي��ات  على  تطغى  أن  تمكَّنت 
أنزله الله على رسوله بواسطة الروح األمين 
نسبت إليه ظلًما وعدوانا وافتراًء، فهل نزل 
الناس  يبلغ  بأَنّ  الله  رسول  يبِلّغ  آخر  ملٌك 
أقواالً وأحاديث غير التي يتضمنها القرآن 
آيات  )ِتلَْك  يقول  سبحانه  والله  الكريم؟!! 

بَْعَد  َحِديٍث  َفِبأَِيّ  ِباْلَحِقّ  َعلَْيَك  َنْتلُوَها  اللَِّه 
اللَِّه َوآَياِتِه ُيْؤِمُنوَن( )الجاثية: 6(.

الرسول هو األسوة الحسنة 
تؤكد لنا هذه اآلية أن ال حديث غير آيات 
الله وال طاعة  الله وال تشريع إال من عند 
من  رب��ه  ع��ن  ال��رس��ول  ينقله  ول��م��ا  لله  إال 
حكمة وموعظة وعبادات وقيم من األخالق 
في  سبحانه  الله  يقول  حينما  والفضيلة 
اللَِّه  رَُسوِل  َلكُْم ِفي  َكاَن  )َلَقْد  كتابه الكريم 
َواْل��َي��ْوَم  اللََّه  َيْرُجو  َك��اَن  ِلَمْن  َحَسَنةٌ  أُْس��َوٌة 

اآْلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثيًرا( 
)األحزاب: 21(.

قيم اإلسالم هي رحمة وعدل وإحسان 
وتعاون

بالرسول  المسلمين بأن يقتدوا  فالله يأمر 
في كل أمر يتعلق بشرح مراد الله من آياته 
يعلمهم الحكمة ويعلمهم العبادات، ممارسة 
حج  أم  أم صياما  كانت  من صلوات  فعلية 
منه  يتعلم  الناس  بين  التعامل  البيت، حتى 
وال��ع��الق��ات  ال��ت��ع��ام��ل  أس��ل��وب  المسلمون 
من  النبيلة  القيم  منه  ويتعلمون  اإلنسانية 

رحمة وعدل وإحسان وتعاون.
6 - كان عليه الصالة والسالم قرآًنا يمشي، 
�ة هي القدوة  �َنّ والقدوة هي الممارسة، والُسّ

في تفعيل التوجيهات اإللهية مع الناس.
نستنتج مم�ا سبق ما يأتي:

 إله واحد هو )الله(
)أ ( إلهنا واحد سبحانه جل وعال »ُهَو اللَُّه 
الُم  وُس الَسّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقُدّ اَلِّذي ال ِإَلَه ِإالَّ 
ُر  اْلُمَتكَِبّ ارُ  اْلَجَبّ اْلَعِزيُز  اْلُمَهْيِمُن  اْلُمْؤِمُن 

ا ُيْشرُِكوَن«. ُسْبَحاَن اللَِّه َعَمّ

)ب ( كتاب واحد هو )القرآن(
نؤمن بما جاء في كتابه المبين من 
تشريع وقيم وعدل ورحمة وتعامل 

بين الناس بالعدل واإلحسان.
)ج( إمام واحد وهو )الرسول(

نؤمن بأَنّ محمًدا عليه الصالة 
والسالم إماٌم ورسوٌل من الله 
للناس جميًعا، جاء يحمل لهم 
ا احتوى كلمات الله  خطابًا إلهًيّ
ليهدي الناس إلى ما يصلحهم، 
إماَم غيره وال قوَل جاء به  فال 
للناس  بإبالغه  الله  كلفه  ما  غير 
الكريم وما عداه يتفق  القرآن  وهو 
اَلِّذيَن  إلى  َتَر  )أََلْم  قوله سبحانه  مع 
َيْزُعُموَن أََنُّهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزَل ِإَلْيَك َوَما 
إلى  َيَتَحاَكُموا  أَْن  ُيرِيُدوَن  َقْبِلَك  ِمْن  أُْن��ِزَل 
َوُيرِيُد  ِبِه  َيكُْفُروا  أَْن  أُِم��ُروا  َوَقْد  الَطّاُغوِت 
ْيَطاُن أَْن ُيِضلَُّهْم َضاَلاًل بَِعيًدا َوِإذَا ِقيَل  الَشّ
ُسوِل  الَرّ َوِإَلى  اللَُّه  أَْنَزَل  َما  إلى  َتَعاَلْوا  َلُهْم 
ُص��ُدوًدا(  َعْنَك  وَن  َي��ُص��ُدّ اْلُمَناِفِقيَن  رَأَْي��َت 

)النساء: 61-60(.
َه َيْنُصْرُكْم ِإْن َتْنُصُروا الَلّ

وقال تعالى )َيا أَُيَّها اَلِّذيَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا 
ْت أَْقَداَمكُْم َواَلِّذيَن َكَفُروا  اللََّه َيْنُصْرُكْم َوُيَثِبّ
ِبأََنُّهْم  ذَِل��َك  أَْعَماَلُهْم  َوأََض���َلّ  َلُهْم  َفَتْعًسا 
أَْعَماَلُهْم(  َفأَْحَبَط  ال��لَّ��ُه  أَْن���َزَل  َم��ا  َك��رُِه��وا 

)محمد: 79(.
التأكد من مصداقية الروايات 

الروايات  من مصداقية  التأكد  يمكن  كيف 
بعد مضي أكثر من قرنين من الزمان على 
وفاة الرسول، وما الهدف من حشد عشرات 
لها أساس  ليس  التي  الروايات  اآلالف من 
بوجود  ال��رواي��ات  لتلك  ض��رورة  وال  مؤكد، 
القرآن الكريم الذي استكمل آياته في حجة 

الوداع، حين أبلغهم الرسول بقوله تعالى:
َعلَْيكُْم  َوأَْتَمْمُت  ِديَنكُْم  َلكُْم  أَْكَملُْت  )اْلَيْوَم   
ِنْعَمِتي َورَِضيُت َلكُُم اإْلسالم ِديًنا(. )المائدة 

.)3
ْغ َما أُنِزَل ِإَلْيَك ُسوُل َبِلّ َيا أَُيَّها الَرّ

أقوال  بإضافة  لرسوله  حقا  الله  منح  هل 
آيات  بحذف  أو  الكريم  القرآن  آي��ات  على 
منه، بماذا كلّف الله سبحانه رسوله في نقل 
أَُيَّها  )َيا  سبحانه  يقول  ذلك  وفي  الرسالة 
َلّْم  ِإَلْيَك ِمن رَِّبَّك َوِإن  َما أُنِزَل  بَِلّغْ  ُسوُل  الَرّ
ِمَن  َيْعِصُمَك  َواللَّ�ُه  ِرَساَلَتُه  بَلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل 
اْلكَاِفرِيَن(  اْلَقْوَم  َيْهِدي  اَل  اللَّ�َه  ِإَنّ  اِس  الَنّ
)المائدة 67(. وما الذي أنزله على رسوله 
ويتخذوه  كافة  للناس  ليبلغه  كريًما  كتابًا 
أعباء  مواجهة  في  تعينهم  طريق  خارطة 
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المجتمعات  حركة  إيقاع  وتضبط  الحياة 
ق��وم،  على  ق��وم  طغيان  وتمنع  اإلنسانية 
وتنشر السالم بين الناس ليعيشوا في وئام 
وتعاون ومحبة، ينتشر األمن بينهم ويتحقق 
لهم االستقرار الذي يلهم الناس في تحسين 
عالقاتهم  وت��ط��وي��ر  المعيشية  أح��وال��ه��م 
النجم  سورة  في  تعالى  وقوله  االجتماعية، 
)وما ينطق عن الهوى( إنما يعني أَنّ الرسول 
عليهم  يتلو  عندما  والسالم  الصالة  عليه 
القرآن فهو ال ينطق عن الهوى بل هو وحي 
أنزله الله عليه في قرآن مجيد، وقوله تعالى 
في نفس السورة )إن هو إال وحي يوحى(، 
يعني إن ما ينطقه الرسول قرآن كريم أوحى 
لهم  ويشرح  الناس  على  ليتلوه  إليه  به  الله 
الله  م��راد  لهم  ويوضح  حكمة،  من  فيه  ما 
السابقة  اآلي���ات  م��ن  ونستنتج  آي��ات��ه،  م��ن 
للناس  رسالته  بتبليغ  لرسوله  الله  تكليف 
فقط بتالوته للقرآن وتعليمهم الحكمة، وقد 
الرسول  مسؤولية  وجل  عز  المولى  حسم 
م��ح��ددة ال  بمهمة  وال��س��الم  ال��ص��الة  عليه 
أَنّ  يبدو  ما  وعلى  نقصان،  وال  فيها  زي��ادة 
يستطيعوا  ل��م  الكريمة  ل��آي��ات  المتلقين 
مغالبة النفس البشرية بأهوائها وأطماعها 
ف��ي ال��ص��م��ود أم���ام م��غ��ري��ات ال��ح��ي��اة وأن 
الرسول  وك��ان  جماحها،  كبح  من  يتمكنوا 
عليه الصالة والسالم ارتقى بسلوكه وصقل 
الله أخالقه وارتفع به إلى مصاف المالئكة 
دوا من األهواء البشرية وتطهرت  الذين تجَرّ

قلوبهم النقية.
الخروج من ظلمات القهر إلى نور الحرية 

بالنور  وال��س��الم  ال��ص��الة  عليه  ج��اء  لقد 
إلى  الظلمات  من  البشرية  ليخرج  اإللهي 
النور، ظلمات القهر والظلم واإلجرام بكل 

واألخوة  والمحبة  الحرية  نور  إلى  أشكاله 
والعدل. والسالم  والتعاون 

تطبيقاتهم  ي��س��ت��م��دون  ال��م��س��ل��م��ي��ن  إن 
مصدرين  م��ن  وتشريع  فقه  م��ن  الدينية 
الرسول  ينقله  مباشر  قول  أولهما:  اثنين، 
كتاب  في  محفوظ  الله،  من  الوحي  عن 

كريم إلى قيام الساعة.
وثانيهما أقوال قيلت عن الرسول منسوبة 
كبار  قبل  م��ن  نقلها  ت��م  ال��ص��ح��اب��ة،  إل��ى 
بأكثر  الرسول  وفاة  بعد  الروايات  ناقلي 

من مائتي سنة، هل يستويان؟!
على  الديني  للفقه  الكلي  االعتماد  ه��ل 
مقصود  ال��وح��ي��دة  ال���رواي���ات  م��رج��ع��ي��ة 
ب���ه ت��ح��ي��ي��د ال���ق���رآن ل��ت��ت��ح��ق��ق م��ق��اص��د 
الفقه  عن  القرآن  بعزل  الروايات  ناقلي 
الشخصية  صياغة  وتتحقق  اإلس��الم��ي، 
اإلس��الم��ي��ة ال��ت��ي ت��ح��ق��ق ال��ت��ف��رق��ة بين 
وما  والفتن  الضغائن  وتثير  المسلمين 
ينتج عنها من طوائف متعددة تتقاتل فيما 
التي  الربانية  القيم  تتوارى  وبالتالي  بينها 
والسالم  والتعاون  والعدل  بالرحمة  تأمر 

الناس جميًعا؟! بين 
والتناحر  الحروب  أسباب 

ونظرة لتاريخ المسلمين تؤكد لنا ما حدث 
والفرق  المسلمين  بين  دامية  حروب  من 
أنه  المتناحرة وكل منها يدعي  اإلسالمية 
إليه  وال��دع��وة  اإلس��الم  على  الوصي  هو 
وغيره كافر ألنه ال يتفق معه في مرجعيته، 
مختلف  ب��ي��ن  ال��ص��راع  وت��ي��رة  وت��ت��س��ارع 
الفرق اإلسالمية ويتحقق ألعداء الرسالة 
باستمرار  ل��ه  يخططون  م��ا  اإلس��الم��ي��ة 
وينشغلون  المسلمين،  العرب  بين  القتال 
بنو  ويتحين  ع��دوه��م،  ع��ن  أنفسهم  ف��ي 

العرب  م��ن  الضائعة  ال��ف��رص  إس��رائ��ي��ل 
المستوطنات  في  التوسع  في  ويستمرون 
ال  حتى  الفلسطيني  الشعب  حساب  على 
يتفاوضون عليه  األرض  متٌر من  لهم  يبقى 
إس��رائ��ي��ل  ح��ل��م  ليتحقق  المستقبل،  ف��ي 
باحتالل كامل األراضي الفلسطينية، وليس 
حدث  مما  الكارثية  النتائج  تلك  على  أدل 
في العراق وفي سوريا واليمن وليبيا عندما 
استطاعوا مع حلفائهم تفجير الوطن العربي 
لألمن  أهدافهم حماية  تحقيق  لهم  ليسهل 
من  حدودها  لتصل  إسرائيل  لدولة  الدائم 
النيل إلى الفرات. ولو نجحت خططهم سنة 
2011 في جمهورية مصر العربية لتمكنوا 

من تحقيق حلمهم، ولكن الله خذلهم.
لقد وصف الله سبحانه القرآن بأنه أحسن 
أَْح��َس��َن  َل  َن���زَّ )ال��لَّ��ُه  تعالى  بقوله  الحديث 
آيات  )ِتلَْك  أخرى  آية  في  وجاء  اْلَحِديِث(، 
بَْعَد  َحِديٍث  َفِبأَِيّ  ِباْلَحِقّ  َعلَْيَك  َنْتلُوَها  اللَّ�ِه 

اللَّ�ِه َوآَياِتِه ُيْؤِمُنوَن( )الجاثية: ٦(.
وان لم تفعل فما بلغت رسالته

وقال تعالى )َفِبأَِيّ َحِديٍث بَْعَدُه ُيْؤِمُنوَن(.
أي أن إطالق مسمى حديث محصورٌ فقط 
على آيات القرآن الكريم، لو لم يأِت الوحي 
لمحمد بن عبد الله ونزل عليه القرآن كتاب 
ا  نبًيّ أو  رس��والً  يكون  فلن  كافة  للناس  الله 
ولكن  الناس في قومه،  أحاد  وسيكون مثل 
الله سبحانه يعلم حيث يجعل رسالته لعباده 
فكلف محمًدا اإلنسان ليكون رسواًل للناس 
والرشاد،  الخير  طريق  إل��ى  يهديهم  كافة 
أَُيَّها  )َيا  تعالى  بقوله  بتكليف محدد  وأمره 
َلّْم  ِإَلْيَك ِمن رَِّبَّك َوِإن  َما أُنِزَل  بَِلّغْ  ُسوُل  الَرّ
ِمَن  َيْعِصُمَك  َواللَّ�ُه  ِرَساَلَتُه  بَلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل 

اِس( )المائدة 67(. الَنّ
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ماذا أنزل على الرسول؟ وما الرسالة التي 
غير  أليس  للناس؟  يبلغها  أن  الله  يريد 
يملك  لعباده؟ وهل  الله  القرآن خطابًا من 
أمر  والسالم مخالفة  الصالة  محمد عليه 
يكلفه  ما  غير  آخر  قوال  الناس  ويبلغ  الله 
يقول سبحانه  القرآن؟! حيث  وهو  به  الله 
وا َعْن َسِبيِل اللَِّه أََضلَّ  )الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ
اِلحاِت  الصَّ َوَعِملُوا  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  أَْعماَلُهْم 
ٍد َوُهَو اْلَحقُّ ِمْن  َل َعلى ُمَحمَّ َوآَمُنوا ِبما ُنزِّ
ئاِتِهْم َوأَْصلََح باَلُهْم ذِلَك  َر َعْنُهْم َسيِّ رَبِِّهْم َكفَّ
الَِّذيَن  َوأَنَّ  َبُعوا اْلباِطَل  اتَّ َكَفُروا  الَِّذيَن  ِبأَنَّ 
َيْضرُِب  َكذِلَك  رَبِِّهْم  ِمْن  اْلَحقَّ  َبُعوا  اتَّ آَمُنوا 

اِس أَْمثاَلُهْم( )محمد 3(. اللَُّه ِللنَّ
إلى  انقسموا  الناس  أن  اآلي��ة  ه��ذه  تعني 
أُنزل  الذي  الحق  اتبع  َمن  منهم  فريقين، 
ومنهم  الكريم،  القرآن  وهو  الرسول  على 
بالقرآن  كفروا  والذين  الباطل،  اتبعوا  َمن 
عن  بديالً  أصبحت  التي  الروايات  واتبعوا 
له  ال صلة  ج��دي��ًدا  دي��ًن��ا  وخلقت  ال��ق��رآن 
باتباعها  الله  يأمرنا  التي  برسالة اإلسالم 
كل  على  لزاًما  وأصبح  المبين،  كتابه  في 
أهل  من  ك��ان  إن  موقفه  يحدد  أن  إنسان 
القرآن فالله سيكفر عنهم سيئاتهم ويصلح 
بالهم، وأما َمن اتبع ما تتلو الشياطين من 
أعمالهم،  الله  فسيضل  ورواي��ات  أساطير 
يقول  حيث  لربه،  الله  رس��ول  يشتِك  أل��م 
َقْوِمي  ِإنَّ  رَبِّ  َيا  ُسوُل  الرَّ )َوَق��اَل  سبحانه 
)الفرقان:  َمْهُجورًا(  اْلُقْرآَن  ��َذا  َهٰ َخُذوا  اتَّ
اللَِّه  آَي���اُت  )ِت��لْ��َك  سبحانه  يقل  أل��م   )30
اللَِّه  بَْعَد  َحِديٍث  َفِبأَيِّ  ِباْلَحقِّ  َعلَْيَك  َنْتلُوَها 
تجرأ  كيف   ،)6 )الجاثية:  ُيْؤِمُنوَن(  َوآَياِتِه 
فزادهم  م��رٌض  قلوبهم  في  الذين  الجهلة 
كانوا  بما  عظيم  ع��ذاب  ولهم  مرًضا  الله 

اللَُّه  َفَزاَدُهُم  ��َرٌض  َمّ ُقلُوِبِهم  )ِفي  يكذبون 
َمَرضاً َوَلُهم َعَذاٌب أَِليٌم ِبَما َكاُنوا َيكِْذبُوَن( 
القرآن  اتخذ  َمن  يجعلوا  أن   )10 )البقرة 
فكالم  عداه  ما  فوق  يعلو  ويجعله  مرجعه، 
متهًما  واألنبياء  المالئكة  ك��الم  ف��وق  الله 

؟ بأنه قرآنٌيّ
التهمة اتخاذ القرآن مرجعية وحيدة 

تقدير  أعظم  وال��ل��ه  ه��ي  التهمة  تلك  إَنّ 
مرجعيته  وح��ده  القرآن  اتخذ  مسلم  لكل 
واس��ت��غ��ن��ى ب���آي���ات ال��ل��ه ع���ن ال���رواي���ات 
واإلسرائيليات وجعل كلمة الله هي العليا، 
المسلمين؟!  العرب  لعقول  الذي حدث  ما 
بأن  نفوسهم وعقولهم  كيف ضاقت عليهم 
على  ويتطاولوا  المنحدر  هذا  إلى  يصلوا 
رسول الله وما أنزل الله عليه من قرآن مبين 
للتذكير لتستيقظ العقول وأَنّ بني إسرائيل 
حاولوا بشتى الوسائل القضاء على رسالة 
عليه  ال��رس��ول  بعثة  ب��داي��ة  منذ  اإلس���الم 
كفارَ  حَرّضوا  إَنّهم  حتى  والسالم  الصالة 
قريش على اغتياله ولما فشلوا شنت عليه 
قبائل اليهود، بنو قريظة وبنو النضير وبنو 
رسالة  تبليغ  إلعاقة  عدة  حروبًا  قينقاع، 
رسوله  نصر  الله  وبفضل  للناس،  اإلسالم 
وُهِزموا شَرّ هزيمٍة في كل معاركهم، ولذا 
على  األكاذيب  وافتراء  لإشاعات  اتجهوا 
رسول الله، وخلقوا آالف الروايات نسبوها 
للصحابة منسوبة للرسول، واستطاعوا أن 
يقنعوا بها عدًدا كبيًرا من دعاة المسلمين، 
العالمين  في  مكانتهم  تضخيم  في  وبالغوا 
الدعاية  وسائل  بكافة  واإلسالمي  العربي 
الكتب  م��ن  اآلالف  ع��ش��رات  ط��ب��اع��ة  م��ن 
وتقديس  مصداقية  إلعطاء  والمجلدات 
كل  من  المسلمون  فاندفع  الروايات،  لتلك 

حتى  آراءه��م  ويقدسون  دونهم  يمِجّ مكان 
غير  دينية  مراجع  العلماء  أولئك  أصبح 
المفاهيم  بعض  لتصحيح  أو  للنقد  قابلة 
ال��ت��ي ت��ن��ال م��ن ال���رس���ول ع��ل��ي��ه ال��ص��الة 
واعتبروها  الكريم،  القرآن  ومن  والسالم 

غير قابلة للمناقشة أو المراجعة.
دين جديد 

هكذا استطاع اإلسرائيليون أن يؤسسوا على 
ديًنا جديًدا، يدعمهم ويساندهم  الروايات 
المختلفة  ال��م��ذاه��ب  ع��ل��م��اء  م��ج��م��وع��ةُ 
الله  رسول  ألصحاب  المنسوبة  واألسانيد 
والمصداقيةُ،  القدسيةُ  للروايات  ليتحقق 
على  طوًقا  يضربوا  أن  استطاعوا  وبذلك 
العقول بمنعها من التدبر والتفكر كما أمر 
الله سبحانه، مستهدفين صرف الناس عن 
المؤامرة  لتستمَرّ  وتعطيل فرائضه  القرآن 
في وأد العقل العربي ليظل مرتهًنا بأقوال 
بتلك  ��دة  م��ق��َيّ ال��ع��ق��ول  وتبقى  السابقين 

األغالل التي ابتدعوها.
خطاب أسس للعنف 

علي  األستاذ  الكاتب  إن  أقول  النهاية  في 
الشرفاء الحمادي، وضح عددا من النقاط 
من  اعتراها  وما  ومنشئها  الروايات  حول 
وخاصة  مصداقيتها،  م��ن  تنال  ق��د  علل 
القرآنية  النصوص  تخالف  التي  النصوص 
صراحة وتنال من سماحة اإلسالم وتؤسس 
األمر  وه��ذا  واإلره���اب،  والتطرف  للعنف 
الواحدة  عقيدتهم  وجعل  المسلمين  فرق 
التكفير  إل��ى  بهم  وصلت  مختلفة  عقائد 
إلى  نعود  أن  علينا  وجب  ولذلك  والقتال، 
اإللهي  الخطاب  خالل  من  الدين  صحيح 

الذي جاء في القرآن الكريم.
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قراءة تحليلية في أفكار الشرفاء الحمادي التنويرية )18-1(
ملخص الحلقة الثامنة عشرة 

اإلشكالية الحقيقية التي تواجه من يتحدث عن العودة إلى الخطاب اإللهي الذي يمثل المنهج 

الصحيح لإلسالم وهو )القرآن الكريم( تتمثل في المؤامرة التي نجح بنو إسرائيل في القيام بها 

وتسويقها من خالل بعض الجهلة واألميين ومعدومي الوعي ليزرعوا الخوف في قلوب كل من 

يحاول أن يعيد للقرآن مكانته األساسية كمصدر وحيد للتشريع، إذ سموهم القرآنيين إلرهابهم 

وصرفهم عن التدبر والتفكر وتعطيل فريضة إلهية، هذا ما طرحه وعالجه الشرفاء الحمادي في 

كتابه )المسلمون بين الخطاب الديني والخطاب اإللهي(.

التفاصيل 
ال��ق��راءة  م��ن  ع��ش��رة  الثامنة  الحلقة  ف��ي 
التحليلية التي أقدمها كل أسبوع حول أبرز 
ما جاء في كتاب )المسلمون بين الخطاب 
العربي  للمفكر  اإللهي(  والخطاب  الديني 
ال��ك��ب��ي��ر األس���ت���اذ ع��ل��ي م��ح��م��د ال��ش��رف��اء 
بني  مؤامرة  عن  اليوم  أتحدث  الحمادي، 
إس��رائ��ي��ل -ح��س��ب م��ا ق��ال ال��ك��ات��ب- في 
الخوف  ل��زرع  واألميين  الجهلة  استغالل 
والتفكر،  التدبر  يحاول  من  كل  قلوب  في 
يتم  االسم  وبهذا  القرآنيين،  يسمونهم  إذ 

تصدير صورة مغلوطة.
زرع الخوف 

األس��ت��اذ علي  ال��ص��دد يكشف  ه��ذا  وف��ي 
الشرفاء، مؤامرة بني إسرائيل وتابعيهم من 
الخوف  زرع  بمحاوالتهم  واألميين  الجهلة 
القرآن  مكانة  يعيد  أن  يحاول  َمن  كل  في 
آياته  متضمنة  لعباده  الله  لرسالة  أساًسا 
تعاليم اإلسالم وتشريعاته، يمارسون تهمة 
التدبر  من  المسلمين  إلره��اب  القرآنيين 
فريضة  وتعطيل  الله  كتاب  ف��ي  والتفكر 
آدم  علَّم  عندما  سبحانه  الله  بدأها  إلهية 
بداية  منذ  المعرفة  وه��ي  كلها،  األس��م��اء 
مؤامرة  وهي  الساعة،  قيام  حتى  الخليقة 
المسلمين  ان��ص��راف  استمرار  تستهدف 
الله  عن القرآن، واتباع الروايات، رغم أن 
باالعتصام  جميعا  أمرنا  وتعالى  سبحانه 

بكتاب الله القرآن الكريم.
المؤامرة مستمرة 

وي��ض��ي��ف ال��ك��ات��ب ق��ائ��ال: إن ال��م��ؤام��رة 

المسلمين  ان��ص��راف  استمرار  تستهدف 
الله سبحانه أن أعداء  القرآن، ويؤكد  عن 
إشاعات  سينشرون  الرسالة  وأع��داء  الله 
الغلبة،  لكتبهم  لتكون  القرآن  عن  وروايات 
اَل  َك��َف��ُروا  اَلّ��ِذي��َن  »َوَق���اَل  تعالى  الله  يقول 
َلَعلَّكُْم  ِفيِه  َواْل��َغ��ْوا  القرآن  ِلَهَذا  َتْسَمُعوا 

َتْغِلُبوَن« )فصلت 26(.
االنصراف عن القرآن هدفهم 

ولذلك أراد الكاتب أن يوضح نقاطا مهمة، 
االنصراف عما  أن  أهمها  األمر،  في هذا 
مبين،  كفر  ه��و  الكريم  ال��ق��رآن  ف��ي  ج��اء 
ُهدى  ِفيِه  رَْي��َب  »اَل  كتاب  الكريم  فالقرآن 
الكاتب عددا كبيرا من  ِقيَن«، ثم أورد  ِلّلُْمَتّ
هو  الكريم  القرآن  أن  تؤكد  التي  اآلي��ات 

المنهج القويم منها على سبيل المثال:
آيات تؤكد الطرح 

ْلَنا  َنَزّ ا  َمّ ِمّ رَْيٍب  ُكنُتْم ِفي  قولة تعالى ﴿وِإن 
َواْدُعوا  ْثِلِه  ِمّ ن  ِمّ ِبُسورٍَة  َفأُْتوا  َعْبِدَنا  َعلَى 
ُكنُتْم َصاِدِقيَن﴾  ن ُدوِن اللَِّه ِإن  ِمّ ُشَهَداَءُكم 

)البقرة 23(.
ويقول أيضا ﴿ُهَو اَلِّذي أنَزَل َعلَْيَك اْلِكَتاَب 
َوأَُخُر  اْلِكَتاِب  أُُمّ  ُهَنّ  ْحكََماٌت  ُمّ آيات  ِمْنُه 
َزْي��غٌ  ُقلُوِبِهْم  ِفي  اَلّ��ِذي��َن  ��ا  َف��أََمّ ُمَتَشاِبَهاٌت 
ِبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفْتَنِة َوابِْتَغاَء  َفَيَتّ
اِسُخوَن  َتأِْويِلِه َوَما َيْعلَُم َتأِْويلَُه ِإاَلّ اللَّ�ُه َوالَرّ
رَِبَّنا  ْن ِعنِد  ِمّ ُكٌلّ  ِبِه  ا  آَمَنّ َيُقوُلوَن  اْلِعلِْم  ِفي 
)آل عمران  اأْلَْل��َب��اِب﴾  أُوُل��و  ِإاَلّ  َكُّر  َيَذّ َوَم��ا 

.)7
َوَما  ِباْلَحِقّ  َعلَْيَك  َنْتلُوَها  اللَّ�ِه  آيات  ﴿ِتلَْك 
عمران  )آل  ِلّلَْعاَلِميَن﴾  ُظلًْما  ُيرِيُد  اللَّ�ُه 

.)108
بََعَث  ِإذْ  اْلُمْؤِمِنيَن  َعلَى  ال��لَّ��ُه  َم��َنّ  ﴿َل��َق��ْد 
آَياِتِه  َعلَْيِهْم  َيْتلُو  أَنُفِسِهْم  ْن  ِمّ رَُسواًل  ِفيِهْم 
َوِإن  َواْلِحكَْمةَ  اْلِكَتاَب  َوُيَعِلُّمُهُم  َوُيَزِكّيِهْم 
��ِب��ي��ٍن﴾ )آل  ُمّ َق��ْب��ُل َلِفي َض���اَلٍل  َك��اُن��وا ِم��ن 

عمران 194(.
َس�اء: وقوله تعالى في ُسورة الِنّ

ِعنِد  ِمْن  َكاَن  َوَلْو  القرآن  َيَتَدبَُّروَن  ﴿أَفاَل 
َكِث�يًرا(  اختالفا  ِفيِه  َل��َوَج��ُدوا  اللَّ�ِه  َغ�ْيرِ 

.)82(
﴿ِإَنّا أَنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحِقّ ِلَتْحكَُم بَ�ْيَن 
ِلّلَْخاِئِني�َن  َتكُن  َواَل  اللَّ�ُه  أَرَاَك  ِبَما  اِس  الَنّ

َخِصيًما( )105(.
أَنَزَلُه  ِإَل��ْي��َك  أَن��َزَل  ِبَما  َيْشَهُد  اللَُّه  ﴿لِكَنّ 
ِباللَِّه  َوَك��َف��ى  َي��ْش��َه��ُدوَن  َواْل��َم��اَلِئ��كَ��ةُ  ِبِعلِْمِه 

َشِهيًدا﴾ )166(.
ن رَِّبّكُْم  اُس َقْد َجاَءُكم بُْرَهاٌن ِمّ ﴿َيا أَُيَّها الَنّ

ِبيًنا﴾ )174(. َوأَنَزْلَنا ِإَلْيكُْم ُنورًا ُمّ
وقوله تعالى في ُسورِة الماِئِدة:

ُن  ُيَبِيّ رَُسولَنا  َجاَءُكْم  َقْد  الِكَتاِب  أْهَل  ﴿َيا 
اْلِكَتاِب  ِمَن  ُتْخُفوَن  ُكنُتْم  ا  َمّ ِمّ َكِثيًرا  َلكُْم 
ُنورٌ  اللَِّه  ��َن  ِمّ َجاَءُكم  َق��ْد  َكِثيٍر  َعن  َوَيْعُفو 

ِبيٌن﴾ )15(. َوِكَتاٌب ُمّ
��َب��َع ِرْض��َواَن��ُه ُسُبَل  ﴿َي��ْه��ِدي ِب��ِه ال��لَّ��ُه َم��ِن اَتّ
وِر  الُنّ إلى  الُظّلَُماِت  َن  ِمّ َوُيْخرُِجُهم  اَلِم  الَسّ
ْسَتِقيٍم﴾  ُمّ ِص���َراٍط  إل��ى  َوَي��ْه��ِدي��ِه��ْم  ِب��ِإذِْن��ِه 

.)16(
ِلَّما  ًقا  ُمَصِدّ ِباْلَحِق  اْلِكَتاَب  ِإَلْيَك  ﴿َوأنَزلَنا 
بَ�ْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعلَْيِه َفاْحكُم 
ا  ِبْع أْهَواُءُهْم َعَمّ بَ�ْيَنُهم ِبَما أنَزَل اللَّ�ُه َواَل َتَتّ
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َجَعلَْنا ِمنكُْم  ِلكٍُلّ  اْلَحِقّ  ِمَن  َجاَءَك 
ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشاَء اللَُّه َلَجَعلَكُْم 

آَتاُكْم  فيما  ِلَّيْبلَُوُكْم  َوَلِكن  َواِح���َدًة  ��ةً  أَمّ
َمْرِجُعكَْم  اللَّ�ِه  إلى  اْلَخ�َيَراِت  َفاْسَتِبُقوا 
َتْخَتِلُفوَن﴾  ِفيِه  ُكنُتْم  ِبَما  ئُكَم  َفُيَنِبّ َجِميًعا 

.)48(
ِبْع  َتَتّ َواَل  اللَّ�ُه  أنَزَل  ِبَما  بَ�ْيَنُهم  اْحكُم  ﴿َوأِن 
بَْعِض  َعن  َيْفِتُنوَك  أن  َواَْحَذرُْهْم  أْهَواَءُهْم 
أَنَّما  َفاْعلَْم  َتَوَلّْوا  َفِإن  ِإَلْيَك  اللَُّه  أنَزَل  َما 

ُيرِيُد اللَُّه أن ُيِصيَبُهم ِبَبْعِض ذُُنوِبِهْم َوِإَنّ 
اِس َلَفاِسُقوَن﴾ )49(. َن الَنّ َكِثَيًرا ِمّ
َجاَءَنا  َوَما  ِباللَِّه  ُنْؤِمُن  اَل  َلَنا  ﴿َوَما 
ِمَن اْلَحِقّ َوَنْطَمُع أن ُيْدِخلََنا رَبَُّنا َمَع 

اَِلِحيَن﴾ )84(. اْلَقْوِم الَصّ
﴿َيا أُيَّها اَلِّذيَن آَمُنوا اَل َتْسأَُلوا َعْن أَْشَياَء 

ِحيَن  َعْنَها  َتْسأَُلوا  َوِإن  َتُسْؤُكْم  َلكُْم  ُتْبَد  ِإن 
َواللَُّه  َعْنَها  اللَُّه  َعَفا  َلكُْم  ُتْبَد  القرآن  ُل  ُيَنَزّ

َغُفورٌ َحِليٌم﴾ )101(.
وقوله تعالى َفي ُسورة األنعاِم:

َشِهيٌد  اللَُّه  ُقِل  َشَهاَدًة  أْكَبُر  أُيّ شيٍء  ﴿ُقْل 
القرآن  َه��َذا  ِإَل���َيّ  َوأُوِح����َي  َوبَ��ْي��َن��كُ��ْم  بَْيِني 
كُْم َلَتْشَهُدوَن أَنّ َمَع  أِلُنِذرَُكم ِبِه َوَمن بَلَغَ أِئَنّ
اللَِّه آِلَهةً أخرى ُقل اَلّ أْشَهُد ُقْل ِإَنَّما ُهَو ِإَلٌه 

ا ُتْشرُِكوَن﴾ )19(. َمّ َواِحٌد َوِإَنِّني بَرِيٌء ِمّ
َكَما  َي��ْع��رُِف��وَن��ُه  اْل��ِك��َت��اَب  آَتْيَناُهُم  ﴿اَلّ��ِذي��َن 
أَنُفَسُهْم  َخِسُروا  اَلِّذيَن  أَبَْناَءُهُم  َيْعرُِفوَن 

َفُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن﴾ )20(.
قوا  ِبعوُه َواَتّ ﴿َوه�ذا ِكتاٌب أَنَزلناُُه ُمبارٌَك َفاَتّ

َلَعلَّكُم ُترَحموَن﴾ )155(.
﴿أن َتقولوا ِإَنّما أنِزَل الِكتاُب َعلى طاِئَفَتيِن 
َلغاَِفليَن﴾  ِدراَسِتِهم  َعن  ُكّنا  َوِإن  َقبِلنا  ِمن 

.)156(
الِكتاُب  َعلَيَنا  أُن���ِزَل  أَّن���ا  َل��و  َتقولوا  ﴿أو 
ِمن  ��َن��ةٌ  بَ��ِيّ ج��اَءُك��م  َفَقد  ِمنُهم  أَه��دى  َلكُّنا 
َب  َكَذّ ن  ِمَمّ أَظلَُم  َفَمن  َورَحَمةٌ  َوُهًدى  رَِبّكُم 
اَلّذيَن  َسَنجِزي  َعنها  َوَص��َدَف  اللَِّه  ِبآياِت 
َيصِدفوَن َعن آياِتنا سوَء الَعذاِب ِبما كانوا 

َيصِدفوَن﴾ )157(.
وقوله تعالى في ُسورة األعراِف:

َص��دِرَك  في  َيكُن  َفال  ِإَليَك  أن��ِزَل  ﴿ِكتاٌب 
َحَرٌج ِمنُه ِلُتنِذرَ ِبِه َوِذكرى ِللُمؤِمنيَن﴾ )2(.
ِبعوا  ِبعوا ما أُنِزَل ِإَليكُم ِمن رَِبّكُم َوال َتَتّ ﴿اَتّ

ِمن دوِنِه أوِلياَء َقلياًل ما َتَذَكّروَن﴾ )3(.
َم زيَنةَ اللَّ�ِه اَلّتي أخَرَج ِلِعباِدِه  ﴿ُقل َمن َحَرّ
آَمنوا  ِللَّذيَن  ِهَي  ُقل  زِق  الرِّ ِمَن  باِت  ِيّ َوالَطّ
الِقياَمِة  َي��وَم  خاِلَصةً  نيا  الُدّ الَحياَِة  ِف��ي 
ُل اآلياِت ِلَقوٍم َيعلَموَن﴾ )32(. َكذِلَك ُنَفِصّ

﴿

أو  َكِذبًا  اللَِّه  َعلَى  افَترى  ِن  ِمَمّ أظلَُم  َفَمن 
ِمَن  َنصيُبُهم  َيناُلُهم  أول��ِئ��َك  ِبآياِتِه  َب  َك���َذّ
َيَتَوَفّوَنُهم  رُُسلُناَ  جاَءتُهم  ِإذا  َحّتى  الِكتاِب 
قالوا أيَن ما ُكنُتم َتدعوَن ِمن دوِن اللَِّه قالوا 
َضلّوا َعّنا َوَشِهدوا َعلى أنُفِسِهم أََنُّهم كانوا 

كافرين( األعراف )37(.
ِعلٍم  َعلى  لناُه  َفَصّ ِبِكتاٍب  ِجئناُهم  ﴿َوَلَقد 

ُهًدى َورَحَمةً ِلَقوٍم ُيؤِمنوَن﴾ )52(.
َتأويلُُه  َيأتي  َيوَم  َتأويلَُه  ِإاّل  َينُظروَن  ﴿َهل 
َيقوُل اَلّذيَن َنسوُه ِمن َقبُل َقد جاَءت رُُسُل 
َفَيشَفعوا  ُشَفعاَء  ِمن  َلنا  َفَهل  ِبالَحِقّ  رَِبّنا 
َنعَمُل  ُكّنا  اَلّ��ذي  َغيَر  َفَنعَمَل  ُن���َرُدّ  أو  َلنا 
كانوا  ما  َعنُهم  َوَضَلّ  أَنُفَسُهم  َخِسروا  َقَد 

َيفَتروَن﴾ )53(.
وقوله تعالى في ُسورة يونس:

اَلّذيَن  قاَل  ناٍت  بَِيّ آياَُتنا  َعليِهم  ُتتلى  ﴿َوِإذا 
أو  هذا  َغَيرِ  ِبُقرآٍن  ائِت  ِلقاَءَنا  َيرجَوَن  ال 
ِتلقاِء  ِمن  َلُه  أُبَِدّ أن  لي  َيكوُن  ما  ُقل  لُه  بَِدّ
ِبُع ِإاّل ما يوحى ِإَلَيّ ِإّني أخاُف  َنفسى ِإن أَتّ
ِإن َعَصيُت رَبّي َعذاَب َيوٍم َعظيٍم﴾ )15(.

﴿ُقل َلو شاَء اللَُّه ما َتلَوُتُه َعلَيكُم َوال أَدراُكم 
أََفال  َقبِلِه  ِمن  ُعُمًرا  فيكُم  َلِبثُت  َفَقد  ِب��ِه 

َتعِقلوَن﴾ )16(.
َكِذبًا  اللَّ�ِه  َعلَى  افَترى  ِن  ِمَمّ أظلَُم  ﴿فَمن 
المجرمون﴾  ُيفِلُح  ال  ِإَنّ��ُه  ِبآياِتِه  َب   َك��َذّ أو 

.)17(
ِمثِلِه  ِبسورٍَة  َفأتوا  ُقل  افَتراُه  َيقولوَن  ﴿أَم 
َوادعوا َمِن اسَتَطعُتم ِمن دوِن اللَِّه ِإن ُكنُتم 
ِبِعلِمِه  ُيحيطوا  َلم  ِبما  بوا  َكَذّ بَل  صاِدقيَن 

َب  َك��َذّ َكذِلَك  َتأويلُُه  َيأِتِهم  َوَلّما 
كاَن  َكيَف  َفانُظر  َقبِلِهم  ِمن  اَلّذيَن 
ُيؤِمُن  َمن  َوِمنُهم  الّظاِلميَن  عاِقَبةُ 
أَعلَُم  َورَبُّ��َك  ِبِه  ُيؤِمُن  ال  َمن  َوِمنُهم  ِبِه 
َعَملي  لي  َفُقل  بوَك  َكَذّ َوِإن  ِبالُمفِسديَن 
َوأَنا  أعَمُل  ِمّما  بَريئوَن  أنُتم  َعَملُكُم  َوَلكُم 
ِإَليَك  َينُظُر  َمن  َوِمنُهم  َتعَملوَن  ِمّما  بَ��ريٌء 
أََفأَنَت َتهِدي الُعمَي َوَلو كانوا ال ُيبِصروَن﴾ 

.)42 - 38(
ِمن  ِمنُه  َتتلو  َوم��ا  َش��أٍن  في  َتكوُن  ﴿َوم��ا 
ُكّنا  ِإاّل  َع��َم��ٍل  ِم��ن  َتعَملوَن  َوال  ُق���رآٍن 
َوما  فيِه  ُتفيضوَن  ِإذ  ُشهَوًدا  َعلَيكُم 
ِفي  ذَرٍَّة  ِمثقاِل  ِمن  رَِبّ��َك  َعن  َيعُزُب 
ِمن  أصَغَر  َوال  ماِء  الَسّ ِفي  َوال  األرِض 

ذِلَك َوال أكَبَر ِإاّل في ِكتاٍب ُمبيٍن﴾ )61(
وقوله تعالى في ُسورة ُهود:

ِمُن  لَت  ُفِصّ ُث��َمّ  آياُتُه  أحِكَمت  ِكتاٌب  ﴿الر 
َلُدن َحكيٍم َخبَيٍر﴾ )1(

أنِزَل  أَنّما  َفاعلَموا  َلكُم  َيسَتجيبوا  ﴿َفِإَلّم 
أَنُتم  َف��َه��ل  ُه��َو  ِإاّل  ِإل��َه  ال  َوأن  ال��لَّ��ِه  ِبِعلِم 

ُمسِلموَن﴾ )14(.
وقوله تعالى في ُسورة ُيوُسف:

أنَزلناُه  ِإّنا  المُبي�ِن  الِكتاِب  آيات  ِتلَك  ﴿الر 
ا َلَعلَّكُم َتعِقلوَن َنحُن َنُقُصّ َعلَيَك  ُقرآًنا َعَرِبًيّ
هَذا  ِإَل��ي��َك  أَوَحينا  ِبما  الَقَصِص  أح��َس��َن 
الغاِفليَن﴾  َلِمَن  َقبِلِه  ِمن  ُكنَت  َوِإن  القرآن 

.)3 - 1(
ْعُد: وقوله تعالى في ُسورة الَرّ

����ذي أن��ِزَل  ﴿ال��م��ر ِت��ل��َك آي��ات ال��ِك��ت��اِب َواَلّ
ال  الّناِس  أَكَثَر  َولِكَنّ  الَحُقّ  رَِبَّك  ِمن  ِإَليَك 

ُيؤِمنوَن﴾ )1(
وقوله تعالى في َسورة إبراهيم:

ِإليَك ِلُتخرِج الّناَس ِمَن  ﴿الر ِكتاٌب أنَزلناُه 
ِربِّهم إلى ِصراِط  ِبِإذِن  الُظّلُماِت إلى الّنوِر 

الَعزيِز الَحميِد﴾ )1(
وقوله تعالى في ُسورة الِحْجر:

﴿آلر ِتلَك آيات الِكتاِب َوُقرآٍن ُمبي�ٍن﴾ )1(
كُر ِإَنَّك  َل َعلَيِه الِذّ ﴿َوقالوا يا أُيَّها اَلّذي ُنِزّ

َلَمجنوٌن﴾ )6(
كانوا  َوما  ِبالَحِقّ  ِإاّل  المالِئكَةَ  ُل  ُنَنِزّ ﴿ما 
َلُه  َوِإّنا  كَر  الِذّ لَنا  َنَزّ َنحُن  ِإّنا  ُمنَظريَن  ِإذًا 

َلحاِفظوَن﴾ )8 - 9(.
َوالُقرآَن  الَمثاني  ِمَن  َسبًعا  آَتيَناَك  ﴿َوَلَقد 
َكما  المُبي�ُن  ذيُر  الَنّ أَنا  ِإّن��ي  َوُق��ل  الَعظيَم 
َجَعلُوا  اَلّ��ذي��َن  الُمقَتِسميَن  َع��لَ��ى  أن��َزل��ن��ا 
هم أَجَمعيَن﴾  القرآن ِعضيَن َفَورَِبَّك َلنسألَنّ

.)92 - 89(



)59( )58(

ْحل: وقوله تعالى في ُسَورة الَنّ
َن  كَر ِلُتَبِيّ بُرِ َوأنَزلنا ِإليَك الِذّ ناِت َوالُزّ ﴿ِبالَبِيّ
َيَتَفكََّروَن﴾  َوَلَعلَُّهم  ِإَليِهم  َل  ُن��ِزّ ما  ِللّناِس 

.)44(
َلُهُم  َن  ِلُتَبِيّ ِإاّل  الِكتاَب  َعلَيَك  أنَزلنا  ﴿َوما 
ِلَقوٍم  َورَح��َم��ةً  َوُه���ًدى  فيِه  اخَتلَفوا  اَلّ���ِذي 

ُيؤِمنوَن﴾ )64(.
َعلَيِهم  َشهيًدا  ��ٍة  أَُمّ ُك��ِلّ  في  َنبَعُث  ﴿َوَي���وَم 
هُؤالِء  َعلى  َشهيًدا  ِبَك  َوِجئنا  أَنُفِسِهم  ِمن 
لنا َعلَيَك الِكتاَب ِتبياًنا ِلكُِلّ َشيٍء َوُهًدى  َوَنَزّ

َورَحَمةً َوبُشَرى ِللُمسِلميَن﴾ )89(
ِبما  أَعلَُم  َواللَُّه  آَيٍة  َمكاَن  آَيةً  لنا  بََدّ ﴿َوِإذا 
ال  أكَثُرُهم  بَل  ُمفَتٍر  أنَت  ِإَنّما  قالوا  ُل  ُيَنِزّ
رَِبّ��َك  ِم��ن  ال��ُق��ُدِس  روُح  َل��ُه  َن��َزّ ُق��ل  َيعلَموَن 
َوبُشرى  َوُهًدى  آَمنوا  اَلّذيَن  َت  ِلُيَثِبّ ِبالَحِقّ 

ِللُمسِلميَن﴾ )101 - 102(.
وقوله تعالى في ُسورة اإلْسَراَء:

أق��َوُم  ِه��َي  ِللَّتي  َيهدي  ال��ق��رآن  ه��َذا  ﴿ِإَنّ 
اَلّذيَن َيعَملوَن الّصاِلحاِت  ُر المُؤِمنيَن  َوُيَبِشّ

أََنّ َلُهم أجًرا َكبيًرا( )9(.
َكّروا  ِلَيَذّ القرآن  ه�َذا  في  فنا  َصَرّ ﴿َوَلَقد 

َوما َيزيُدُهم ِإاّل ُنفورًا﴾ )41(.
َوبَيَن  بَيَنَك  َجَعلَنا  ال��ق��رآن  َق���َرأَت  ﴿َوِإذا 
اَلّذيَن ال ُيؤِمنوَن ِباآلِخَرِة ِحجابًا َمستورًا﴾ 

.)45(
ةً أن َيفَقهوُه َوفي  ﴿َوَجَعلنا َعلى ُقلَوِبِهم أِكَنّ
القرآن  ِفي  رَبَّ��َك  ذََك��رَت  َوِإذا  َوق��ًرا  آذاِنِهم 

َوحَدُه َوَلّوا َعلى أدباِرِهَم ُنفورًا﴾ )46(.
َوما  ِبالّناِس  أحاَط  رَبََّك  ِإَنّ  َلَك  ُقلنا  ﴿َوِإذ 
ِللّناِس  ِفتَنةً  ِإاّل  أَرَيناَك  اَلّتي  ؤَيا  الُرّ َجَعلَنا 
ُفُهم  َوُنَخِوّ القرآن  ِفي  الملعوَنةَ  َجَرَة  َوالَشّ

َفما َيزيُدُهم ِإاّل ُطغياًنا َكبيًرا﴾ )60(.
َغَسِق  إلى  مِس  الَشّ ِلُدلوِك  الَة  الَصّ ﴿أِق��ِم 
كاَن  الَفجرِ  ُق��رآَن  ِإَنّ  الَفجرِ  َوُق��رآَن  اللَّيِل 
َلَك  ناِفلَةً  ِبِه  د  َفَتَهَجّ اللَّيِل  َوِم��َن  َمشهوًدا 
َمحموًدا﴾  َمقاًما  رَبُّ���َك  َيبَعَثَك  أَن  َعسى 

.)79 78-(
َورَحَمةٌ  ِشفاٌء  ُهَو  ما  القرآن  ِمَن  ُل  ﴿َوُن��َن��ِزّ
َخسارًا﴾  ِإاّل  الّظاِلميَن  َيزيُد  َوال  ِللُمؤِمنيَن 

.)82(
﴿َوَلِئن ِشئنا َلَنذَهَبَنّ ِباَلّذي أَوَحينا ِإَليَك ُثَمّ 

ال َتِجُد َلَك ِبِه َعلَينا َوكياًل﴾ )86(.
أن  َعلى  َوالِجُنّ  اإِلنُس  اجَتَمَعِت  َلِئِن  ﴿ُقل 
َوَلو  ِبِمثِلِه  َيأتوَن  ِبِمثِل هَذا القرآن ال  َيأتوا 

كاَن بَعُضُهم ِلَبعٍض َظهيًرا﴾ )88(.
القرآن  ه�َذا  في  ِللّناِس  فنا  َصَرّ ﴿َوَل��َق��د 
ُكُفورًا﴾  ِإاّل  الّناِس  أَكَثُر  َفأَبى  َمَثٍل  ُكِلّ  ِمن 

.)89(

﴿َوِبالَحِقّ أنَزلناُه َوِبالَحِقّ َنَزَل َوما أرَسلناَك 
ِلَتْقَرأُه  َفَرقناَه  َوُقرآًنا  َوَنذيًرا  ًرا  ُمَبِشّ ِإاّل 
َقل  َتنزياًل  لناُه  َوَنَزّ ُمكٍث  َعلى  الّناِس  َعلَى 
آِمنوا ِبِه أو ال ُتؤِمنوا ِإَنّ اَلّذيَن أوُتوا الِعلَم 
ِلألذقاِن  َيِخّروَن  َعلَيِهم  ُيْتلى  ِإذا  َقبِلِه  ِمن 
َوعُد  كاَن  ِإن  رَِبّنا  َسبحاَن  َوَيقولوَن  ًدا  ُسَجّ
َيبكوَن  ِل��ألذق��اِن  َوَي���ِخ���ّروَن  َلَمفعًوال  رَِبّ��ن��ا 

َوَيزيُدُهم خشوعا﴾ )105 - 109(.
وقوله تعالى في َسورة الكَْهف:

﴿الَحمُد ِللَّ�ِه اَلّذي أنَزَل َعلى َعبِدِه الِكتاَب 
ًما ِلُينِذرَ بَأًسا َشديًدا  َوَلم َيجَعل َلُه ِعَوًجا َقِيّ
َيعَملوَن  اَلّذيَن  المُؤِمني�َن  َر  َوُيَبِشّ َلُدنُه  ِمن 
الّصاِلحاِت أََنّ َلُهم أَجًرا َحَسًناَ ماِكثيَن فيِه 
َوَلًدا﴾  اللَّ�ُه  َخَذ  اَتّ قاُلوا  اَلّذيَن  َوُينِذرَ  أبًَدا 

)4 - 1(
ِللّناِس ِمن  القرآن  فنا في هَذا  َصَرّ ﴿َوَلَقد 
َجَداًل﴾  شيء  أَكَثَر  اإلنسان  َوكاَن  َمَثٍل  ُكِلّ 

.)54(
��ري��َن  ُم��َب��ِشّ ِإاّل  ال��ُم��رَس��ل��ي��َن  ُن��رِس��ُل  ﴿َوم���ا 
ِبالباِطِل  َكَفروا  اَلّذيَن  َوُي��ج��اِدُل  َوُمنِذرُيَن 
َوما  آياتَي  ��َخ��ذوا  َواَتّ الَحَقّ  ِب��ِه  ِلُيدِحَضوا 

أنِذروا ُهُزًوا﴾ )56(.
رَِبِّه َفأعَرَض  ِبآياِت  ذُِكَّر  َن  ِمَمّ ﴿َوَمن أظلََم 
َجَعلنا َعلى  ِإّنا  َيداُه  َمت  َقَدّ َوَنسي ما  َعنها 



)59( )58(

َوقًرا  آذاِنِهم  َوفي  َيفَقهوُه  أن  ةً  أِكَنّ ُقلوِبِهم 
ِإذًا  َيهَتدوا  َفلَن  الُهدى  إل��ى  َتدُعُهم  َوِإن 

أبًَدا﴾ )75(.
وقوله تعالى في ُسورة طَه:

﴿ما أنَزلنا َعليَك القرآن ِلَتشقى ِإاّل َتذِكَرًة 
األرَض  َخ��لَ��َق  ��ن  ِم��َمّ َت��ن��زي��اًل  َيخَشى  ِل��َم��ن 

ماَواِت الُعلَى﴾ )2 - 4(. َوالَسّ
وقوله تعالى في ُسورة األَنْبِياء:

أََفال  ِذكُرُكم  فيِه  ِكتابًا  ِإليكُم  أنَزلنا  ﴿لَقد 
َتعِقلوَن﴾ )10(.

وقوله تعالى في ُسورة الَحج:
اللَّ�َه  َوأَنّ  َناٍت  بَِيّ آي��ات  أنَزْلَناُه  ﴿َوَك��َذِل��َك 

َيْهِدي َمن ُيرِيُد﴾ )16(.
وقوله تعالى في ُسورِة الَعْنكبُوت:

َوال  ِك��َت��اٍب  ِم��ن  َقْبِلِه  ِم��ن  َتْتلو  ُكنَت  ﴿َوَم���ا 
رَْتاَب اْلُمْبِطلُوَن بَْل ُهَو  َتُخُطُّه ِبَيِميِنَك ِإذًا اَلّ
اْلِعلَْم  أوُتوا  اَلِّذيَن  ُصُدوِر  ِفي  َناٌت  بَِيّ آيات 
َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإاَلّ الَظّاِلُمَوَن وَقاُلوا َلْواَل 
اآْلَي��اُت  ِإَنَّما  ُقْل  رَِّبّ��ِه  ن  ِمّ آيات  َعلَْيِه  أن��ِزَل 
َيكِْفِهْم  أَوَلْم  ِب�يٌن  ُمّ َنِذيٌر  أَنا  َوِإَنَّما  ِعنَد اللَِّه 
أََنّا أنَزْلَنا َعلَْيَك اْلِكَتاَب ُيْتلَى َعلَْيِهْم ِإَنّ ِفي 
 48( ُيْؤِمُنوَن﴾  ِلَقْوٍم  َوِذْك��َرى  َلَرْحَمةً  ذَِلَك 

.)51 -
وم: وَقَولُه َتَعالى في ُسورة الُرّ

ِمن  القرآن  َهَذا  ِفي  اِس  ِللَنّ َضَربَْنا  ﴿َولَقْد 
اَلِّذيَن  َلَّيُقوَلَنّ  ِبآَيٍة  ِجئَْتُهم  َوَلئ�ِن  َمَثٍل  ُكِلّ 

َكَفُروا ِإْن أنُتْم ِإاَلّ ُمْبِطلُوَن﴾ )58(.
وقوله تعالى في ُسورة َفاِطَر:

اَلَة  ﴿ِإَنّ الِذيَن َيْتلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوأَقاُموا الَصّ
ا َوَعاَلِنَيةً َيْرُجوَن  ا رََزْقَناُهْم ِسًرّ َوأَنَفُقوا ِمَمّ

ِتَجارًَة َلّن َتُبورَ﴾ )29(
وقوله تعالى في ُسورة َي�س:

﴿َوالُقْرآِن الَحِكيِم﴾ )2(.
ِحيِم﴾ )5(. ﴿َتنِزيَل اْلَعِزيِز الُرّ

ْعَر َوَما َينَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإاَلّ  ﴿َوَما َعلَّْمَناُه الِشّ
ا َوَيِحَقّ  ِب�يٌن ِلُّينِذرَ َمن َكاَن َحًيّ ِذْكٌر َوُقْرآٌن ُمّ

اْلَقْوُل َعلَى اْلكَاِفرِيَن﴾ )69 - 70(.
وقوله تعالى في ُسورة ص:

ْكرِ﴾ )1(. ﴿ُص َوالُقْرآِن ِذي الِذّ
ِفي  ُهْم  بَْل  بَْيِنَنا  ِمن  ْكُر  الِذّ َعلَْيِه  ﴿أأن��ِزَل 
َع��َذاِب﴾  َي��ُذوُق��وا  ا  َلَّمّ بَل  ِذْك��رِي  ��ن  ِمّ َش��ٍكّ 

.)8(
آَياِتِه  بَُّروا  ِلَّيَدّ ُمَبارٌَك  ِإَلْيَك  أَنَزْلَناُه  ﴿ِكَتاٌب 

َوِلَيَتَذَكَّر أوُلو اأْلَْلباب﴾ )29(

َمر:  وقوله تعالى في ُسورْة الُزّ
الَحِكيِم  الَعِزيِز  اللَّ�ِه  ِمَن  الِكَتاِب  ﴿َتنِزيَل 
اللَّ�َه  َفاْعُبِد  ِباْلَحِقّ  اْلِكَتاَب  ِإَلْيَك  أنَزْلَنا  ِإَنّا 

يَن﴾ )1 - 2(. ُمْخِلًصا َلُّه الِدّ
ِمن  القرآن  َه�َذا  ِفي  اِس  ِللَنّ َضَربَْنا  ﴿َوَلَقْد 
َغْي�َر  ا  َعَرِبًيّ ُقْرآًنا  َيَتَذَكُّروَن  َلَّعلَُّهْم  َمَثٍل  ُكِلّ 

ُقوَن﴾ )27 - 28(. ِذي ِعَوٍج َلَّعلَُّهْم َيَتّ
وَقْوله ُْتَعالى في سورة غافر:

اَلَعِليِم﴾  الَعِزيز  اللَّ�ِه  ِمَن  الِكَتاِب  ﴿َتنِزيُل 
.)2(

لْت: وقوله تعالى في ُسورة ُفِصّ
لَْت  ُفِصّ ِكَتاٌب  ِحيِم  الَرّ ْحَم�ِن  الَرّ َن  ِمّ ﴿َتنِزيٌل 
بَِشيًرا  َيْعلَُموَن  ��َق��ْوٍم  ِلّ ا  َعَرِبًيّ ُق��ْرَآًن��ا  َآَي��اُت��ُه 
َوَنِذيًرا َفأْعَرَض أْكَثُرُهْم َفَهْم اَل َيْسَمُعوَن﴾ 

.)4 - 2(
َوِإَنُّه  َجاَءُهْم  ا  َلَمّ ْكرِ  ِبالِذّ َكَفُروا  اّلِْذيَن  ﴿إَنّ 
َيَدْيِه  بَْيِن  َيأِتيِه اْلَباِطُل ِمن  اَلّ  َلِكَتاٌب َعِزيٌز 
ْن َحِكيٍم َحِميٍد﴾ )41  َواَل ِمْن َخلِْفِه َتنِزيٌل ِمّ

.)42 -
َلْواَل  َلَّقاُلوا  ا  أَْعَجِمًيّ ُقْرآًنا  َجَعلَْناُه  ﴿َوَل��ْو 
لَْت آَياُتُه أَأَْعَجِمٌيّ َوَعَرِبٌيّ ُقْل ُهَو ِللَِّذيَن  ُفِصّ
ِفي  ُيْؤِمُنوَن  اَل  َواَلِّذيَن  َوِشَفاٌء  ُهًدى  آَمُنوا 
آذَاِنِهْم َوْقٌر َوُهَو َعلَْيِهْم َعًمى أُوَلِئَك ُيَناَدْوَن 

كَاٍن بَِعيٍد﴾ )44(. ِمن َمّ
ورَّى: وقوله تعالى في َسورة الُشّ

ا ِلُتنِذرَ أَُمّ  ﴿َوَكَذِلَك أْوَحْيَنا ِإلْيَك ُقْرآًنا َعَرِبًيّ
اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها َوُتنِذرَ َيْوَم اْلَجْمِع اَل رَْيَب 
ِعيرِ﴾  الَسّ ِفي  َوَفرِيٌق  ِة  اْلَجَنّ ِفي  َفرِيٌق  ِفيِه 

.)7(
خرف: وقوله تعالى في ُسورة الُزّ

ُقْرآًنا  َجَعلَْناُُه  ِإَنّ��ا  اْلُمِبيِن  َواْلِكَتاِب  ﴿حم 
اْلِكَتاِب  أِمّ  ِفي  َوِإَنّ��ُه  َتْعِقلُوَن  َلَّعلَّكُْم  ا  َعَرِبًيّ

َلَدْيَنا َلَعِلٌيّ َحِكيٌم﴾ )1 - 4(.
رَُجٍل  َعلَى  القرآن  َه�َذا  َل  ُنِزّ َلْواَل  ﴿َوَقاُلوا 

َن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم﴾ )31(. ِمّ
َعلَى  ِإَنَّك  ِإَلْيَك  أُوِحَي  ِباَلِّذي  ﴿َفاْسَتْمِسْك 
َوِلَقْوِمَك  َلَّك  َلِذْكٌر  َوِإَنّ��ُه  ْسَتِقيٍم  ُمّ ِص��َراٍط 

َوَسْوَف ُتْسأَُلوَن﴾ )43 - 44(
وَقْوُل�ُه َتَعاَلى في سورة الدخان:

َلَيلٍَة  ِفي  أنَزْلَناُه  ِإَنّا  اْلُمِبيِن  َواْلِكَتاِب  ﴿حم 
أْمٍر  ُكُلّ  ُيْفَرُق  ِفيَها  ُمنِذِريَن  ا  ُكَنّ ِإَنّا  َبارََكٍة  ُمّ
ا ُمْرِسِليَن رَْحَمةً  ْن ِعنِدَنا ِإَنّا ُكَنّ َحِكيٍم أْمًرا ِمّ
ِميُع اْلَعِليُم﴾ )1 - 6(. ن رَِّبَّك ِإَنُّه ُهَو ال�َسّ ِمّ

وَقْوُل�ُه َتَعاَلى في ُسورْة الَجاْثية:
الَحِكيِم﴾  الَعِزَيِز  اللَّ�ِه  ِمَن  الِكَتاِب  ﴿َتنِزيُل 

.)2(
وَقْوُل�ُه َتَعاَلى في ُسورة األحقاف:

﴿ح��م َت��ن��ِزي��َل اَل��ِك��َت��اِب ِم���َن ال��لَّ�����ِه ال��َع��ِزي��ِز 
الَحِكيِم﴾ )1 - 2(

ا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه أرُوِني  ﴿ُقْل أرَأْيُتم َمّ
ِفي  ِشْرٌك  َلُهْم  أَْم  اأْلَرِْض  ِمَن  َخلَُقوا  َماذَا 
أو  َهَذا  َقْبِل  ن  ِمّ ِبِكَتاٍب  اْئُتوِني  َماَواِت  الَسّ

ْن ِعلٍْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقين﴾ )4( أََثارٍَة ِمّ
َورَْح��َم��ةً  ِإَم��اًم��ا  ُموسى  ِك��َت��اُب  َقْبِلِه  ﴿َوِم��ن 
ِلُّينِذرَ  ا  َعَرِبًيّ ِلَّساًنا  ٌق  ��َص��ِدّ ُمّ ِكَتاٌب  َوَه��َذا 

اَلِّذيَن َظلُموا َوبُْشَرى ِللُْمْحِسِنيَن﴾ )12(
د: وَقْوُل�ُه َتَعاَلى في ُسورة ُمحَمّ

َوآَمُنوا  اِلَحاِت  الَصّ َوَعِملَوا  آَمُنوا  ﴿َواَلِّذيَن 
ِرّبِّهْم  ِمن  اْلَحُقّ  َوُهَو  ٍد  ُمَحَمّ َعلَى  َل  ُنِزّ ِبَما 

ئَاِتِهْم َوأْصلََح بَاَلُهْم﴾ )2( َر َعْنُهْم َسِيّ َكَفّ
وَقْوُل�ُه َتَعاَلى في ُسورة ق:

﴿ق َوالَقْرآِن اْلَمِجيِد﴾ )1 - 2(.
َعلَْيِهم  أَنَت  َوَما  َيُقوُلوَن  ِبَما  أْعلَُم  ﴿َنّْحُن 
َوِعيِد﴾  َيَخاُف  َمن  ِباْلُقْرآِن  َفَذِكّْر  اٍر  ِبَجَبّ

.)45(
وقوله تعالى في ُسورة الَقَمر:

ْك��رِ َف��َه��ْل ِمن  ��ْرَن��ا ال��ق��رآن ِل��ل��ِذّ ﴿َول��َق��ْد َي��َسّ
ِكٍر﴾ )17(. َدّ ُمّ

وقوله تعالى في ُسورة الَواِقَعة:
ُه  كُْنوٍن اَلّ َيَمُسّ ﴿ِإَنُّه لُقْرآٌن َكرِيٌم ِفي ِكَتاٍب َمّ
اْلَعاَلِميَن  رَِّبّ  ��ن  ِمّ َتنِزيٌل  ��ُروَن  اْل��ُم��َط��َهّ ِإاَلّ 
َوَتْجَعلَُوَن  ْدِهُنوَن  ُمّ أنَتم  اْلَحِديِث  أَفِبَه�َذا 

بُوَن﴾ )77 - 82(. ِرْزَقكُْم أَنّكُْم ُتكَِذّ
وقوله تعالى في ُسورة الَحديد:

َناٍت  بَِيّ آيات  َعْبِدِه  َعلى  ُل  ُيَنِزّ ال��ِذي  ﴿ُه��َو 
َوِإَنّ اللََّه  وِر  َن الُظّلَُماِت إلى الُنّ ِمّ ِلُّيْخرَِجكَُم 

ِبكُْم َلَرُءوٌف رَِّحيٌم﴾ )9(.
ُقلُوبُُهْم  َتْخَشَع  أن  آَمُنوا  ِللَِّذيَن  َيأِن  ﴿أَل��ْم 
َيكُوُنوا  َواَل  اْلَحِقّ  ِمَن  َن��َزَل  َوَم��ا  اللَِّه  ِلِذَكرِ 
َكاَلِّذيَن أوُتوا اْلِكَتاَب ِمن َقْبُل َفَطاَل َعلَْيِهُم 
ْنُهْم َفاِسُقوَن﴾  اأْلَمُد َفَقَسْت ُقلُوبُُهْم َوَكِثيٌر ِمّ

.)16(
وقوله تعالى في ُسورة الَحاّقة:

﴿ِإَنُّه لَقْوُل رَُسوٍل كرِيٍم َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍر 
ا  َمّ َقِلَيال  َكاِهٍن  ِبَقْوِل  َوال  ُتْؤِمُنوَن  ا  َمّ َقِلياًل 
َل  َتَقَوّ َوَلْو  اْلَعالِميَن  رَِّب  ن  ِمّ َتنِزيٌل  َتَذَكُّروَن 
ِبالَيِمْيِن  ِمْنُه  ألَخَذَنا  اأْلََقاِويِل  بَْعَض  َعلْيْنا 
أَحٍد  ّنْ  ِمّ ِمنكُم  َفَما  الَوِتيَن  ِمْنَه  لَقطْعَنا  ُثَمّ 
َوِإَنّ��ا  ِقيَن  ِللُْمَتّ لَتَذِكَرٌة  َوِإَنّ��َه  حاجزين  َعْنُه 
َعلى  لَحْسَرٌة  َوِإَنُّه  ِبيَن  كَِذّ ُمّ ِمَنكُم  أَنّ  لَنَعلُم 
ِباْسِم  ح  َفَسِبّ اْلَيِقيِن  َلَحُقّ  َوِإَنّ��ُه  اْلكَاِفرِيَن 

رَِبَّك اْلَعِظيِم﴾ )40 - 52(.
إلصاق التهم والتكفير 

وفي النهاية أقول إن األستاذ علي الشرفاء 
ومرتكزات  قواعد  يضع  أن  أراد  الحمادي 
م��ه��م��ة ح���ول ت��ص��ح��ي��ح م��س��ار ال��خ��ط��اب 
من  ي��أخ��ذ  إلهيا  خطابا  ليصبح  ال��دي��ن��ي 
الخطاب  إن  إذ  تشريعاته،  الكريم  القرآن 
إلى  يحتاج  بالروايات  اكتظ  الذي  الديني 
نخرج  ج��ب��ار حتى  وم��ج��ه��ود  ط��وي��ل  وق��ت 
خالفت  التي  واإلسرائيليات  الشوائب  منه 
عن  بعيدا  ال��ن��اس  خلفها  وص���ار  ال��ق��رآن 
عند  والتكفير  التهم  وإل��ص��اق  التخويف 
حديثا  ينكر  من  فكل  المتطرفين،  بعض 
ه��ؤالء  نظر  ف��ي  ال��ك��ري��م  ال��ق��رآن  يخالف 
كافر، ألنهم قدسوا الحديث والروايات إلى 

درجة تؤكد جهلهم وتطرفهم.
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قراءة تحليلية في أفكار الشرفاء الحمادي التنويرية )19-1(
ملخص الحلقة التاسعة عشرة 

لقد فرق األستاذ علي الشرفاء بين الخطابين اإللهي والديني بقوله: الخطاب 
اإللهي الواجب اتباعه هو نصوص قرآنية مقدسة محفوظة يشع منها النور والرحمة 

واإلحسان والسالم والتعاون والمساواة والعدل والحرية لصالح اإلنسانية، والخطاب 
الديني الواجب تركه هو خطاب اعتمد على األقوال البشرية التي ال يمكن بأية 
وسيلة التأكد من مصداقيتها، وخاصة أن الله أكد أن الرسول ال يتحدث بأي قول 

ِه  ِه َنْتُلوَها َعَلْيَك ِباْلَحقِّ َفِبأَيِّ َحِديٍث َبْعَد اللَّ يخالف القرآن.. قال تعالى »ِتْلَك آَياُت اللَّ
َوآَياِتِه ُيْؤِمُنوَن« اآلية.. إنه فرق واضح بين االستقامة واالنحراف.

التفاصيل 
القراءة  من  عشرة  التاسعة  الحلقة  في 
حول  أسبوع  كل  أقدمها  التي  التحليلية 
بين  )المسلمون  كتاب  في  جاء  ما  أبرز 
ال��خ��ط��اب ال��دي��ن��ي وال��خ��ط��اب اإلل��ه��ي( 
علي  األس��ت��اذ  الكبير  العربي  للمفكر 
محمد الشرفاء الحمادي، تحدث الكاتب 
السابق  التناول  لكل  مجمل  ط��رح  ع��ن 
الخطاب  بين  الفرق  في  طرحه  ال��ذي 
قال:  حيث  اإلل��ه��ي،  والخطاب  الديني 
لقد تمَّ فيما َسَبَق استعراُض الَفْرِق بيَن 
، حيُث  الخطاِب الدينِيّ والِخطاِب اإللهِيّ
إنَّ الِخطاَب الدينيَّ اعتمَد على رواياٍت 
وسيلة  بأية  يمكن  ال  بشرية،  وأق����واٍل 
إلى  باإلضافة  مصداقيتها،  من  التأكد 
يقول  أن  الكريم استحالة  القرآن  تأكيد 
إال  قوالً  والسالم  الصالة  الرسول عليه 
ما أنزله الله عليه من آيات القرآن ليبلغ 
مخاطًبا  سبحانه  ق��ال  كما  بها  الناس 
َنْتلُوَها  اللَِّه  آَي��اُت  )ِتلَْك  الكريم  رسوله 
َعلَْيَك ِباْلَحقِّ َفِبأَيِّ َحِديٍث بَْعَد اللَِّه َوآَياِتِه 

ُيْؤِمُنوَن(.
القرآن نور لصالح اإلنسانية 

اإللهي  ال��ِخ��ط��اب  أن  ال��ك��ات��ب  وأوض���ح 
الكريم  ال��ق��رآن  ن��ص��وِص  على  اع��ت��م��َد 
اإلنسانية  لصالح  نورًا  تشع  التي  وآياته 
والحرية  وال��ع��دل  الرحمة  فيها  كلها، 
والمساواة  والتعاون  والسالم  واإلحسان 
بَعِض  ع��رُض  وت��مَّ  جميًعا.  الناس  بين 
ُزورًا  ُسميت  التي  الرواياِت  من  األمثلِة 

لبعض  منسوبة  »األح��ادي��ِث«،  ب�  وبُهتاًنا 
الشرعيِة  إض��ف��اء  أج��ل  م��ن  الصحابة 
َتَناُقِضَها  من  بالرغم  َعليها،  الدينية 
الله  اختصَّ  حيُث  اإللهي،  الَتْشريِع  مع 
وكلَّف  لعبادِه،  بالتشريِع  َوح��ُدُه  ُسبحانُه 
رسالته  بإيصاِل  والمرسليَن  األن��ب��ي��اَء 
للناِس، وتعليِمِهم وإرشادهم حكمة مراد 
وقد  َمعانيِه،  وت��َوض��ي��ِح  آَي��ات��ه  ف��ي  الله 
﴿َوَجَعلناُهم  الكريم  كتاِبِه  في  اللُه  َقاَل 
ِفعَل  ِإَليِهم  َوأوَحينا  ِبأمرِنا  َيهدوَن  ةً  أِئمَّ
كاِة  الزَّ َوإي��ت��اَء  الِة  الصَّ وأق��ام  الَخيراِت 

َوكانوا َلنا عاِبديَن﴾.
تفرق المسلمين 

في  أخ��رى  على قضية  الكاتب  ثم عرج 
الفرقة  وهي  األهمية،  في  غاية  الحلقة 
الخطاب  بسبب  للمسلمين  حدثت  التي 
الديني المتطرف الذي تسبب في أنهم 
انقلبوا، حسب وصف الكاتب، على كتاب 
الله -عز وجل- حيث قال: يذكر انقالب 
لوا  تحوَّ ِحينَما  الكتاِب  على  المسلمين 
ال  ومنهُجُه،  َمرجعيُتُه  َلُه  كلٌّ  ِف��َرٍق،  إلى 
َتسَتِنُد إلى شرِع اللِه اّلذي َجاء في ِكتاِبِه 
بسبِب  االقتتال  إلى  ِبهم  وأدَّى  الكريِم، 
وقاَدِتها من  لمنهِجها  كِلّ طائفٍة  ِب  َتعصُّ

أئمة وشيوخ الدين.
خالفات فقهية وصراعات 

وأض�����اف ال��ك��ات��ب ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��ق على 
ما  إل���ى  إض��اف��ةً  ق��ائ��ال:  القضية  ت��ل��ك 
بانتماءاتها  الفقهيةُ  الخالفاُت  أّججته 
بين  ال��ِص��راِع  إلى  متنافسٍة  لمرجعيات 

والتسابق  اإلسالمّية،  والطوائف  الفرق 
لتحقيق  والسالطين  الخلفاء  إلرض��اء 
وتحقيق  لطة،  السُّ دنيوية وحب  مكاسب 
مكانة اجتماعية ترضي الذات، وتستمتع 
طموِح  إشباع  لهم  ن  تؤمِّ األتباع،  بكثرة 
منهم،  األدن��ى  على  واالستعالء  النفِس 
لتبرير  الُمخَتلََقِة  واياِت  الرِّ مستخدمين 
أفعاَلهم، مستندين إليها حجةً في صحة 
متنافسة  مرجعيات  وأن��ش��أوا  فتاواهم 
فيما بينهم، كل يستعلي على غيره غرورًا 
بين  الصراع  أّج��َج  مما  بالباطل،  وع��زة 
األفكار المتناقضة، وأدى للصراع بينهم، 
اإلسالمية  الطوائف  بين  االقتتال  ث��م 
الكاتب  ويبرهن  المختلفة،  والمذاهب 
جميعا  أمرنا  وتعالى  سبحانه  الله  أن 

باالعتصام بكتاب الله القرآن الكريم.
شيوخ يشبهون الكهنة 

األم��ر حيث قال:  الكاتب ه��ذا  وأوض��ح 
ْوَن  إّننا َنَرى في عصرِنا هذا كَلّ َمْن ُيسَمّ
شيوخ  عليهم  أطلقوا  ومن  الّديِن  ِبعلماِء 
مكانةً خاصةً  اإلسالم وضعوا ألنفسهم 
لوا إلى  في المجتمعات اإلسالمية وتحَوّ
ما يشبه الكهنة، وأمسكوا بزمام رسالة 
اإلسالم بأيديهم ووقفوا سدا منيعا أمام 
كَلّ َمن يحاول مخلًصا تصحيح المفاهيم 
التي  المصطلحات  وت��ق��وي��م  ال��دي��ن��ي��ة 
مدى  على  الدينية  الزعامات  تناقلتها 
أربعة عشر قرًنا، حيث يرون التدبّر في 
وتعدًيا  مكانتهم  على  تجاوًزا  الله  كتاب 
على مكانتهم ومعتقداتهم التي تعلَّموها 
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وحفظوها على مرِّ السنين من 
روايات مستحدثة وإسرائيليات 
العقل  م��ع  تتفق  ال  محبطة، 

مع  وتصطدم  والمنطق 
اآليات الكريمة.

غياب االجتهاد 
والتدبر 

وتساءل الكاتب قائال: 
يتدبّرون  ال  ل��م��اذا 
ويتعرفون  ال��ق��رآن 

اآليات  مقاصد  على 
ل��خ��ي��ر اإلن����س����ان وال 
يجتهدون في استنباِط 
َتشريعاٍت ِمْن آيات اللِه 
ِلخلِقِه، وهم يعلمون أَنّ 

القرآن  ف��ي  وال��ت��دبّ��ر  التفكّر 
مسلم  ك��ّل  على  إلهية  فريضة 
حتى  وفكَره  عقلَه  يستخدم  أن 

يصبح  وال  الباطل  من  الحق  له  يتبّين 
إّمعةً يؤمن بما ُيعرُض عليه من مفاهيَم 
باليٍة أكل الدهر عليها وشرب، آمن بها 
ال��ن��اس ف��ي ع��ص��ور غ��ارق��ة ف��ي الجهل 
َجاَءُهم  ما  على  اعتمدوا  حين  واألمية 
ِمن اجتهاداٍت وفلسفات وَمَفاهيَم َمَضْت 
عليها القروُن، تتعارض مع َحركة التَطور 
بها  ُملزمين  ليسوا  فالناُس  اإلنسانِي، 
الطريَق  ض��ل��ْت  ومفاهيَم  آراِء  ب��اّت��ب��اع 

وأضلت مَن اّتبعها.
إلجام العقول 

ويضيف: إّن عقيدَتهم في إتباع األقدمين 
من  تفكيرهم  وأَس��رْت  عقوَلهم  ألجمت 
فانعزلوا  الكريم،  الله  كتاب  في  التدبر 
سبيل  وال  يعيشون،  ال��ذي  ال��واق��ع  ع��ن 
عصرهم  متطلبات  م��ع  للتكيف  ل��ه��ُم 

وعقيدتهم.
عجز العقول عن التحرر 

ويؤكد الكاتب قائال: لقد عجزت عقولهم 
عن التحرر من الماضي وترسباته للتدبر 
إلى  دعوناهم  فكلما  وآياته،  القرآن  في 
لخير  ومقاصدها  الله  آيات  في  التفكر 
كما  إجابتهم  فكانت  وصالحه  اإلنسان 
وصفهم الله سبحانه في اآليات التالية: 
ٍة َوِإَنّا  )بَْل َقاُلوا ِإَنّا َوَجْدَنا آبَاَءَنا َعلَى أَمّ
 )22 )الَزَخرف:  ْهَتُدوَن(  ُمّ آَثاِرِهم  َعلَى 
ِبُعوا َما أنَزَل  وقال تعالى )َوِإذَا ِقيَل َلُهُم اَتّ
آبَاَءَنا  َعلَْيِه  أْلَفْيَنا  َما  ِبُع  َنَتّ بَْل  َقاُلوا  اللَُّه 
َواَل  َشْيئًا  َيْعِقلُوَن  اَل  آبَاُؤُهْم  َك��اَن  َلْو  أَو 

َيْهَتُدوَن( )البقرة: 170(.

مذاهب 
ال أساس لها 

وي���وض���ح أن ك���ل ال��م��ذاه��ب ال��دي��ن��ّي��ة 
وأتباِعها  وفقهاِئها  مؤّسسيها  بمختلف 
أساس  ال  بمصطلحات  استظلّت  والتي 
رس��وُل  بلغه  م��ّم��ا  وال  ال��ق��رآن  م��ن  لها 
ال��ل��ه ل��ل��ن��اس م���ن آي����ات ب��ي��ن��ات، تلك 
والجماعة  �ة  �َنّ الُسّ مثل  المصطلحات 
�يعة االثني عشرّية  بمختلف فرقها والِشّ
لخدمة  نشأت  التي  المختلفة  وفرقها 
دنيوية،  واستحقاقات  سياسية  أغراض 
بنياًنا  للفرقة  تؤسس  أنانية  ومكاسب 
شعارات  يرفعون  أسبابًا،  للصدام  وتِعُد 
الطائفّية  والنعرات  العصبّية  تستثير 
يترّتب عليها القتال وسفك الدماء بينهم، 
كتاِبه  منهج  ف��ي  ي��ؤّك��د  سبحانه  وال��ل��ه 
الكريِم بقوله تعالى: )َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه 
َحَقّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعلَْيكُْم 
ِإبَْراِهيَم  أَِبيكُْم  لَّةَ  ِمّ َحَرٍج  ِمْن  يِن  الِدّ ِفي 
اُكُم اْلُمْسِلِميَن ِمن َقْبُل َوِفي َهَذا  ُهَو َسَمّ
َوَتكُوُنوا  َعلَْيكُْم  َشِهيًدا  ُسوُل  الَرّ ِلَيكُوَن 
��اَلَة  ال��َصّ َفأِقيُموا  ��اِس  ال��َنّ َعلَى  ُش��َه��َداَء 
َكاَة َواْعَتِصُموا ِباللَِّه ُهَو َمْواَلُكْم  َوآُتوا الَزّ
ِصيُر( )الحج 78(. َفِنْعَم اْلمْوَلى َوِنْعَم الَنّ

الجهاد في التفكر والتدبر 
حيث تؤّكد هذه اآليةُ أن على المسلمين 
ال��ق��رآن  ف��ي  وال��ت��دب��ر  بالتفكر  ال��ج��ه��اد 
ودع�����وة ال���ن���اس ب��ال��ك��ل��م��ة وال��م��وع��ظ��ة 
لغير  اإلس���الم  رس��ال��ة  ب��ش��رح  الحسنة 

المسلمين، وأن يجاهد المسلم 
بتعامله  ق���دوة  ليكون  نفسه 
وسلوكه، ملتزًما بقيم الفضيلة 
واألخالق الكريمة التي 
ي��دع��و إل��ي��ه��ا ال��ق��رآن 
حين يدعو الناس في 
ال��دخ��ول إل��ى اإلس��الم 
اإلنسان  ي��رى  عندما 
الطيبة  األف���ع���ال 
عند المسلمين من 
رحمة وعدل وإحسان 
وخلق كريم، مما يشجع 
على  المسلمين  غير 
االق����ت����ن����اع ب��رس��ال��ة 
اإلسالم أَنّ الديَن عند 
يوم  مكان  فال  اإلس��الم،  الله 
لجماعة  أو  لمذاهب  القيامة 
لألشراف،  أو  البيت  أله��ل  أو 
اإلنسان  سيكون  الموقف  ذل��ك  في  بل 
إّما مسلًما وإما كفورًا، فيجب اتباع أمر 
َغْيَر  َيْبَتِغ  )َوَم��ن  قال سبحانه:  كما  الله 
ِفي  َوُه��َو  ِمْنُه  ُيْقَبَل  َفلَن  ِديًنا  ْس���اَلِم  اإْلِ
اآْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن( )آل عمران 85(.

ق إثارة الفرقة والتمُزّ
عدم  على  جميًعا  المسلمون  فليحرص 
ومصطلحات  مسّميات  أي��ة  استخدام 
مذاهب  متبعين  ق،  والتمُزّ الفرقة  تثير 
من  اآلخ���رة  ف��ي  ي��ك��ون��وا  ال  شتى حتى 
رسالة  ات��ب��اع  فعليهم  ل��ذا  الخاسرين، 
الخالق واإليمان بالقرآن تنزياًل من الله 
الله  صلى  بمحمد  واإلي��م��ان  لرسوله، 
عليه وسلم رسواًل وإماًما، أقام تكاليف 
العبادات واستبق الخيرات وعامل الناس 
عند  به  وكفى  مسلٌم  فهو  حسن،  بخلق 
كما  جزاؤهم  وسيكون  مؤمًنا  عبًدا  الله 
اللَُّه  رَبَُّنا  َقاُلوا  الَِّذيَن  )ِإنَّ  تعالى:  قال 
أَالَّ  اْلَماَلِئكَةُ  َعلَْيِهُم  ُل  َتَتَنزَّ اْسَتَقاُموا  ُثمَّ 
ِة الَِّتي  َتَخاُفوا َواَل َتْحَزُنوا َوأَبِْشُروا ِباْلَجنَّ

ُكنُتْم ُتوَعُدوَن( )فصلت: 30(.
الدين عند الله اإلسالم 

سبحانه  الله  أَنّ  التالية  اآلية  تؤكد  كما 
أرسل رسوله بدعوة اإلسالم فقط بقوله 
اللَِّه  ِعنَد  ي��َن  ال��ِدّ ﴿ِإَنّ  َتَعالَى:  سبحانه 
اإْلسالم َوَما اْخَتلََف اَلِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب 
بَْيَنُهْم  بَْغًيا  اْلِعلُْم  َجاَءُهُم  َما  بَْعِد  ِمن  ِإاَلّ 
َسرِيُع  اللََّه  َف��ِإَنّ  اللَِّه  ِبآَياِت  َيكُْفْر  َوَم��ن 

اْلِحَساِب﴾ )آل عمران 91(.
الرسول إمام وسراج منير

لقد جاءت رسالةُ الخالِق لعبادِه يدعوهم 
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إماًما  برسوله  واإليمان  ديًنا،  لإسالم 
إيمانا  للناس.  وه��ادًي��ا  منيًرا  وس��راًج��ا 
بتكاليف  وال��ت��زام��ا  اإلس����الم  ب��رس��ال��ة 
ال��ع��ب��ادات وات��ب��اع م��ا أم��ر الله ب��ه ق��واًل 
وعماًل، حيث كَرّمنا المولى عز وجل بأن 
سّمانا المسلمين تشريًفا لَمن اّتبع قرآنه 
وتدبَّر آياته وقد وعدهم الله بقوله: )ِإنَّ 
َوأََقاُموا  اِلَحاِت  َوَعِملُوا الصَّ الَِّذيَن آَمُنوا 
ِعنَد  أَْجُرُهْم  َلُهْم  َكاَة  الزَّ َوآَت��ُوا  اَلَة  الصَّ
َيْحَزُنوَن(  ُهْم  َواَل  َعلَْيِهْم  َخْوٌف  َواَل  رَبِِّهْم 

)البقرة: 277(.
ْنُهْم ُق َبْيَن أَحٍد ِمّ اَل ُنَفرِّ

َيُهوِدًيّا  ِإبَْراِهيُم  َك��اَن  ﴿َم��ا  تعالى  وق��ال 
ْسِلًما  ُمّ َحِنيًفا  َكاَن  َوَل�ِكن  ا  َنْصَراِنًيّ َواَل 
عمران  )آل  اْلُمُشرِِكيَن﴾  ِم��َن  َك��اَن  ُوَم��ا 
ا ِباللَِّه  6٧(، وقال تعالى َتَعالَى ﴿ُقل آَمَنّ
ِإبَْراِهيَم  َعلَى  أنِزَل  َوَما  َعلَْيَنا  أنِزَل  َوَما 
َواأْلْسَباِط  َوَيْعُقوَب  َوِإْسَحاَق  َوِإْسَماِعيَل 
ِمن  وَن  ِبُيّ َوالَنّ َوِعيسى  ُموسى  أُوِت��َي  َوَما 
َلُه  َوَنْحُن  ْنُهْم  ِمّ أَحٍد  بَْيَن  ُق  ُنَفرِّ اَل  ِرّبِّهْم 
ُمْسِلُموَن﴾ )آل عمران 84(، وقال تعالى 
ى ِبَها ِإبَْراِهيُم بَِنيِه َوَيْعُقوُب َيا بَِنيَّ  )َوَوصَّ
يَن َفاَل َتُموُتنَّ ِإالَّ  ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َلكُُم الدِّ

ْسِلُموَن( )البقرة 132(. َوأَنُتم مُّ
وحدَة الرسالة

ت���ؤّك���د ل��ن��ا اآلي�����ات ال���م���ذك���ورة أع���اله 
األنبياء  كل  حملها  التي  الرسالة  وح��دَة 
كلهم  فهم  للناس،  بتبليغها  ُكلّفوا  الذين 
للناس  ال��ل��ه  ارت��ض��ى  ل��ق��د  م��س��ل��م��ون، 
آمن  َمن  بتسمية  وكَرّمهم  ديًنا  اإلس��الم 
برسالته ب�»المسلمين« واتبع خاتم النبين 
فكيف  وسلم،  عليه  الله  صلى  محمًدا 
تجّرأ من تصدوا للدعوة اإلسالمية ومن 
يسمون بعلماء المسلمين وأئمة اإلسالم 
يبتدعوا  ب��أن  وال��ح��اض��ر  الماضي  ف��ي 
لعباده  الله  مراد  مع  تتعارض  مسّميات 
يعصوا  وأن  بالمسلمين  لنا  بتسميته 
يحذرنا  لعباده،  تكريمه  ف��ي  الله  أم��َر 
سبحانه بقوله: ﴿َوَمن َيْبَتِغ َغْيَر اإْلسالم 
ِمَن  اآْلِخَرِة  ِفي  َوُهَو  ِمْنُه  ُيْقَبَل  َفلَن  ِديًنا 

اْلَخاِسرِيَن﴾ )آل عمران 85(.
يوُم الحساِب

ف���إذا ج��اء ي���وُم ال��ح��س��اِب وج���اء الناس 
مغفرته  ويأملون  رحمَته  يرجون  جميًعا 
مذهبّيٍة  ب��م��س��ّم��ي��اٍت  ج����اءوا  ق��د  وه���م 
الفرق  عشرات  تتبعها  سنّيٍة،  متعددة، 
بعقائد مختلفة، وكذلك شيعّيٍة، واتباعها 
بمدارسها المتعددة أو إباضّيٍة وخالفه، 
الله الذي  فلن يستقيم أمرهم مع مراد 

الله  بحبل  باالعتصام  رسالته  ج��اءت 
محذرًا إياهم من التفرق والتحزب الذي 
الخاص  الديني  لمنهجه  يدعو كل منهم 
بفرقته، ولن يقبل الله يوم القيامة منهم 
ولن  تفرقهم،  لهم  يسمح  ولن  أعذارهم 
يغفر لهم انصرافهم عن القرآن الكريم 
لتشريعاتهم  وح��ي��ًدا  مرجًعا  ليتخذوه 
وحده  لله  الحكم  وسيكون  وسلوكّياتهم، 
يقبل  عندما  بعدله  بينهم  يقضي  حين 
أعمال المسلمين الذين آمنوا به وصّدقوا 
أمر  العبادات كما  تكاليف  وأّدوا  رسوله 
وعملوا  أوام���ره  واتبعوا  ورس��ول��ه،  الله 
الصالحات وامتنعوا عن النواهي واتقوا 
واإلحسان  سبياًل  الخير  واتخذوا  الله 
طريًقا  والسالم  عماًل  والرحمة  سلوًكا 
يضبط  نظاًما  والعدل  هدًفا  والتعاون 

العالقات االجتماعية بين الناس.
رفض المسميات 

التزاًما  المسلمين  على  يجب  فإّنه  لذا 
الله عدم استخدام  وإيماًنا بتطبيق أمر 
شعاراٍت  أو  اإلس��الم  غير  مصطلح  أي 
بل  ب��ه،  الله  أم��ر  ما  مع  تتعارض  دينّيٍة 
يظّل مسّمى اإلسالم هو الصفة الوحيدة 
بها  التعامل  المسلمين  على  يجب  التي 
وكتبه  ومالئكته  بالله  يؤمنون  كانوا  إذا 
ورسله وباليوم اآلخر وبمحمد رسول الله 
النبيين. كي ال يتفّرق المسلمون  وخاتم 
حدث  كما  وأح��زاب  وطوائف  فرق  إلى 
في الماضي ويحدث اآلن، تأكيًدا لقوله 
ُيْقَبَل  َفلَن  ِديًنا  اإْلسالم  َغْيَر  َيْبَتِغ  )َوَمن 
ِمْنُه َوُهَو ِفي اآْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن( )آل 

عمران 85(.
مسميات تفرق

أن  أراد  الكاتب  إن  أق��ول  النهاية  وف��ي 
الصحيح  اإللهي  للخطاب  ركائز  يضع 
ال����ذي ي��ج��ب ات��ب��اع��ه، وي���وض���ح بعض 
بسبب  المسلمين  أصابت  التي  النقاط 
والذهاب  القرآن  عن  والبعد  التطرف 
الذي  المتطرف  الديني  الخطاب  إل��ى 
تسبب في متاعب لإسالم والمسلمين، 
اإليمان  هو  اإلسالم  في  القول  ومجمل 
بالله ورسوله، والسير على منهج القرآن 
وترك  المبين،  الواضح  الكالم  الكريم 
عن  والتخلي  والتخلص  يخالفه،  ما  كل 
األم��ة،  وت��م��زق  تفرق  التي  المسميات 
شيعي،  وال  سني  اإلس���الم  ف��ي  فليس 
وسلفية  وإخ����وان  وم��رج��ئ��ة  خ����وارج  أو 
وصوفية كلها مسميات تفرق، بل جماعة 

المسلمين.
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الهجمات السيبرانية ودور تطبيقات الذكاء االصطناعي في ردعها

الحروب السيبرانية أكثر دمارا 
وأقل دموية

ليست الحروب بأشكالها التقليدية المتعددة، سواء أكانت 
عسكرية أم اقتصادية فقط، ما يهدد العالم؛ بل هناك 
حروب جديدة ربما تكون أخطر وأكثر ضررا بالمعنى 

السياسي واألمني واالقتصادي، وهي الهجمات السيبرانية 
التي أصبحت اليوم تهديدًا ومصدرًا للقلق يواجه العالم 
دون استثناء في ظل كل شيء يتحول للرقمنة، ولم يعد 

باستطاعة أي مقدم للخدمة، سواء أكان قطاعًا حكوميًا أم 
خاصًا، أن يتجاوز هذا المفهوم، ألنه خيار المستقبل
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ول��ك��ن ال��خ��ط��ورة م��رت��ف��ع��ة ف��ي ظل 
والهجمات  االختراق  عمليات  زي��ادة 
السيبرانية(،  )الحروب  السيبرانية 
تحديات  أم���ام  الجميع  ي��ض��ع  م��م��ا 
تعزيز منظومة األمن السيبراني التي 
تضمن منع االستخدام غير المصرح 
من  واالستفادة  االستغالل  وسوء  به، 
المعلومات بغير حق وتعطيل األنظمة 
واب����ت����زاز ال��ح��ك��وم��ات وال��ش��رك��ات 
األمن  مصطلح  ب��رز  فقد  واألف���راد، 
 ،)cyber security( السيبراني 
اإلنترنت  شبكات  استخدام  بسبب 
وسهولة الوصول إليها وظهور إنترنت 
األشياء)I- T( وزيادة حجم البيانات، 
 Big( بيانات ضخمه  أصبحت  حتى 
البيانات  ت��ت��ع��رض  ح��ي��ث   .)Data
على  الموجودة  والموارد  والمعلومات 
هذه الشبكات لعمليات سرقة ودخول 
غير مصرح وغيرها من الجرائم، وتم 
السيبرانية  الجرائم  مصطلح  إطالق 
ع��ل��ى ال��ج��رائ��م اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ك��ه��ذه، 
دعت  ول��ه��ذا  أي��ض��اً،  لها  والمشابهة 
حديثة  تقنيات  ابتكار  إل��ى  الحاجة 
تعمل على حماية بيانات المستخدمين 
المختلفين. وفي تقارير تصدر سنويا 

اإللكترونية؛  بالمخاطر  تتعلق  عالميا 
التي  أعلنت أن الهجمات السيبرانية 
وتعطيل  ال��ب��ي��ان��ات  خ��رق  تستهدف 
المعلومات وبرامج  أنظمة تكنولوجيا 
الفدية هي أكبر ثالث مخاطر تواجه 
 ،)2022( الحالي  العام  في  العالم 
لهجمات  العالم  ت��ع��رض  اآلن  حتى 
سيبرانية قوية أحدثت خسائر مالية 
وص��ل��ت ل��ل��م��ل��ي��ارات؛ ول��ع��ل أب��رزه��ا 
العام  الفدية  برامج  هجوم  وأشهرها 
 »Rans- mware«  )2017(
واستهدف )150( بلدا، وعطل أكثر 
من )200( ألف جهاز حاسب، وبلغت 
مليارات  سبعة  يقرب  م��ا  الخسائر 
دوالر، وقبل ذلك تم استهداف قطاع 
الطاقة في العام )2012( من خالل 
في  الطاقة  أنظمة  استقرار  زعزعة 
واستهداف  السعودية  أرامكو  شركة 
)30( ألف محطة عمل تابعة للشركة، 
واستهداف شركة رأس غاز القطرية 
لتعطل  أدى  ف���ي���روس  خ����الل  م���ن 
النووية  والمنشآت  التشغيلي،  النظام 
اإليرانية لم تنج أيضاً من االستهداف 
الهجمات  من  فالعديد  السيبراني، 
ط���ال م��ن��ش��آت��ه��ا ال���ن���ووي���ة، أب��رزه��ا 

د. محمد محسن رمضان 
محاضر األمن السيبراني والجرائم 

اإللكترونية 
مستشار الهيئة العليا ألمن المعلومات 

والتحول الرقمي بمؤسسة القادة 
للعلوم اإلدارية
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وك��ذل��ك محطات  »ن��ط��ن��ز«  م��ف��اع��ل 
تخصيب اليورانيوم ومحطات الطاقة 

الكهربائية.
العنوان  ه��ي  السيبرانية  الهجمات 
ال���ظ���اه���ر ف����ي م���ع���رك���ة ال���ح���روب 
التكنولوجية وذلك بمثابة جرس إنذار 
وللقطاع  المختلفة  ومؤسساته  للعالم 
العام والخاص واألفراد، ويتم الهجوم 
ال��س��ي��ب��ران��ي م���ن خ����الل أش��خ��اص 
وجهات مدعومة من دول أو تنظيمات 
إرهابية؛ تستهدف مؤسسات سيادية 
وطاقة  كهرباء  وش��رك��ات  وعسكرية 
واتصاالت وشركات مالية ومواطنين 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���ع���ال���م، ك���ل ذل��ك 
الشخصية  الهواتف  تعرض  بجانب 
ل��ش��خ��ص��ي��ات رس��م��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة 
ون��اش��ط��ي��ن وم��ش��اه��ي��ر ل��الخ��ت��راق 
وت��ل��ق��ي��ه��م ب���الغ���ات م���ن ش��رك��ة أب��ل 
المصنعة لهواتف اآليفون تؤكد تعرض 

برامج  بواسطة  لالختراق  هواتفهم 
 »Pegasus »بيغاسوس  متخصصة 
أن  ويبدو  إسرائيل،  تستخدمها  التي 
من  س���واء  مكشوفاً  أص��ب��ح  الجميع 
حسابات  أو  الهواتف  اختراق  خالل 
إعالن  وآخرها  االجتماعي  التواصل 
إسبانيا: تعرض هاتفي رئيس الوزراء 
بواسطة  لالختراق  ال��دف��اع  ووزي���رة 
لن   ،»Pegasus »بيغاسوس  برنامج 
نكون نحن وغيرنا بعيدين عن هجمات 
سيبرانية قد تطال مؤسسات حيوية، 
ورب��م��ا ي��ك��ون االخ���ت���راق م��ن خ��الل 
الهواتف  أو  الشخصية  الحواسيب 
أو الوصول للخوادم الرئيسية، وهذا 
محدثة  حماية  إج����راءات  يستدعي 
مؤسسات  مختلف  م��ن  ب��اس��ت��م��رار 
توعية  حملة  الوقت  وبنفس  الدولة، 
شاملة من خالل المواقع اإللكترونية 
واإلع����الم وال���م���دارس وال��ج��ام��ع��ات 

المدني وخبراء  المجتمع  ومؤسسات 
االتصاالت  ووزارة  السيبراني  األمن 
اإلن��ت��رن��ت  ج��رائ��م  مكافحة  ووح����دة 
ل��م��خ��اط��ر ع���دم اس��ت��خ��دام ب��رام��ج 
التعامل  وع��دم  الفيروسات  مكافحة 
الدخول  أو  مجهولة  رواب���ط  أي  م��ع 
لمواقع مجهولة واإلبالغ عن أي شك 
المعنية  للجهات  اختراق  في محاولة 
وباحترافية  بسرعة  معها  للتعامل 
ل���ح���م���اي���ة األف���������راد وال���ش���رك���ات 
والمؤسسات والقطاعات الكبيرة، من 
المختلفة  وأخطارها  الجرائم  ه��ذه 
السيبراني  األم���ن  ع��ل��م  ب���أن  ع��ل��م��اً 
يضم بين طياته كثيراً من التفريعات 
تسعى  ال��ت��ي  المختلفة  وال��م��ج��االت 
وهو  أال  الغرض،  نفس  إلى  جميعها 
حماية المستخدمين، وقد تم توظيف 
 ،)AI( االص��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  تقنية 
المختلفة  المجاالت  من  الكثير  في 



)67( )66()67(

وصناعة  والطب  والتعليم،  كالدراسة 
وال��ت��ج��ارة،  الصناعة  إل��ى  األدوي����ة، 
وال���ح���روب اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وال��ح��روب 
السيبرانية وغيرها الكثير. ولكن في 
الفترة األخيرة، تم تطبيق هذه التقنية 
الحديثة في مجال األمن السيبراني. 
وم�����ن أب�������رز ت��ط��ب��ي��ق��ات ال����ذك����اء 

االصطناعي في األمن السيبراني:
1. التحقق من الهوية: 

المعلومات  أم��ن  خدمات  تعمل  لكي 
تقوم  أن  عليها  ينبغي  سليم،  بشكل 
ب��ت��ح��دي��د ه��وي��ة ال��م��ال��ك األس��اس��ي 
لكي  وذل��ك  والمعلومات.  للبيانات 
الشخص  لهذا  السماح  م��ن  تتمكن 
فقط من الولوج إلى هذه المعلومات 
تطبيقات  عند  بالتالي  وال���م���وارد. 
هذه  على  االصطناعي  الذكاء  تقنية 
على  التعرف  من  ستتمكن  األنظمة، 
بالمستخدمين  ال��خ��اص��ة  ال��ه��وي��ات 

كما  البشر.  من  بكثير  أفضل  بشكل 
الكثير  باختصار  أيضاً  ستقوم  أنها 
من الوقت والجهد على المختصين. 
على  العالية  قدرتها  بسبب  وذل���ك 
ال��ت��ع��ل��م وال��ت��ذك��ر وت��ن��ف��ي��ذ ال��م��ه��ام 

بسرعات كبيرة.
2. تحليل سلوك المستخدم:

االصطناعي  الذكاء  لتقنيات  يمكن 
أن ت��ق��وم ب��ح��ف��ظ األن��م��اط  أي���ض���اً 
بالتالي  م��م��ت��ازة.  ب��ص��ورة  المتكررة 
أنظمة  في  الميزة  هذه  توظيف  عند 
يمكن  السيبراني،  األم��ن  وم��ج��االت 
لهذه اآلالت والبرامج أن تقوم بحفظ 
نمط وسلوك كل مستخدم على حدة. 
من  البرامج  ه��ذه  ستتمكن  وعندها 
والتنبؤ  المستخدم،  سلوك  تحليل 
بوجود اختراق أو أي سلوك أو نشاط 
استخدامه.  نمط  ف��ي  طبيعي  غير 
عملية  تعتبر  ك��ون��ه��ا  وب��رغ��م  وه���ي 

بسيطة، إال أن تنفيذها يعتبر صعباً 
للغاية من قبل البشر المختصين في 

هذه المجاالت.
3. تعزيز أمن الشبكات: 

مهام  أب��رز  من  الشبكات  أم��ن  يعتبر 
مختصي األمن السيبراني. ولكن في 
إنسان  ألي  يمكن  ال  المطاف،  نهاية 
بتنفيذ مهمة بصورة  يقوم  أن  بشري 
مثالية ألكثر من مرة. وخصوصاً في 
هذه الظروف الديناميكية الحساسة 
يمكن  ولذلك،  اليوم.  نشهدها  التي 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  بتطبيق 
تساعد  أن  المجال  ه��ذا  في   ،)AI(
بصورة كبيرة في تعزيز أمن الشبكات، 
المزودة  البرامج واآلالت  حيث تعمل 
تسريع  على  االص��ط��ن��اع��ي  ب��ال��ذك��اء 
والسياسات  القواعد  إنشاء  عمليات 
وذلك  المختلفة.  للشبكات  األمنية 
إدارة  في  العالية  قدرتها  عن  فضالً 
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وتحديثها  األجهزة  من  كبيرة  أعداد 
فيها  األم��ن��ي��ة  األع��ط��ال  وتصحيح 

تلقائياً.
ال��ه��ج��م��ات  م����ع����دل  خ���ف���ض   .4

السيبرانية:
بتطبيقاته  المعلومات  أم��ن  يهدف 
إلى  المتنوعة  ومجاالته  المختلفة 
ال��ح��د م���ن ال��ج��رائ��م ال��س��ي��ب��ران��ي��ة 
وال��ت��ص��دي ل��ه��ا، ول��ك��ن ف��ي عصر 
أص��ب��ح��ت ف��ي��ه ش��ب��ك��ات اإلن��ت��رن��ت 
معدل  أصبح  الجميع،  لدى  متوفرة 
للغاية، وعند  الهجمات مرتفعاً  هذه 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  تطبيق 
ف��ي م��ج��االت األم����ن ال��س��ي��ب��ران��ي، 
وخ��ص��وص��اً ف���ي م��ج��ال ال��ت��ص��دي 
منها،  والحد  اإللكترونية  للهجمات 
وذلك  جدارتها.  التقنية  هذه  أثبتت 
العمل  بتنفيذ  قيامها  خ���الل  م��ن 
وكفاءة  عالية  بجودة  إليها  الموكل 
اآلالت  ت���ق���وم  ح��ي��ث  اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة. 
بتقنية  المزودة  والبرامج  واألنظمة 
بها  خ��اص��ة  أدوات  ب��ص��ن��ع   )AI(
السيبرانية  الهجمات  وتتبع  لتحديد 
واإللكترونية. وبفضل قدرتها العالية 
واس��ت��خ��دام  وال��ت��ذك��ر  التعلم  ع��ل��ى 
لديها،  الموجودة  السابقة  البيانات 
بصورة  تعمل  أن  اآلالت  لهذه  يمكن 
المختصين  البشر  من  فاعلية  أكثر 

في هذه المجاالت.
5. إدارة الثغرات بفاعلية كبيرة:

تعتبر عملية إدارة الثغرات الموجودة 
ف��ي ال��ف��ض��اء ال��س��ي��ب��ران��ي ال��خ��اص 
المختلفة  والقطاعات  بالشركات 
م���ن أص��ع��ب ال��ع��م��ل��ي��ات ف���ي ه��ذا 
المجال على اإلطالق، وذلك بسبب 
الكثيرة  وال��ت��ج��دي��دات  التحديثات 
التي تطرأ على هذه األنظمة بشكل 
تقنيات  توظيف  تم  ولهذا  مستمر. 
هذه  في   )AI( االصطناعي  الذكاء 
ل��آالت  يمكن  بحيث  ال��م��ج��االت. 
واألجهزة والبرامج واألنظمة األمنية 
تتعامل  أن  التقنية  ب��ه��ذه  ال��م��زودة 
م���ع ال��ث��غ��رات ب���ص���ورة أف��ض��ل من 
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التعلم  على  قدرتها  فبفضل  البشر 
البيانات  وت��خ��زي��ن  وال��ت��ذك��ر  اآلل���ي 
لهذه  يمكن  السابقة،  التجارب  من 
األن��ظ��م��ة  ب�����إدارة  ت��ق��وم  أن  اآلالت 
األم��ن��ي��ة وال��ث��غ��رات ال��م��وج��ودة فيها 
كما  الكفاءة.  وعالية  سريعة  بصورة 
بتحديد  تقوم  أن  اآلالت  لهذه  يمكن 
نقاط الضعف الموجودة في األنظمة 
ذلك  عن  فضالً  وشبكاتها.  األمنية 
بتصميم  تقوم  أن  أيضاً  يمكنها  كله، 
استباقية  وخ��ط��ط  وب��رام��ج  أنظمة 

إلدارة األنظمة األمنية وثغراتها.
6. استراتيجية األمن السيبراني:

أصبح مجال األمن السيبراني ضمن 
والمؤسسات  األش��خ��اص  أول��وي��ات 
التهديدات  تصاعد حدة  مع  وال��دول 
تكنولوجيا  تفرضها  التي  السيبرانية 
يسعى  حيث  االص��ط��ن��اع��ي،  ال��ذك��اء 
األنظمة  في  لالستثمار  منهم  كثير 
لحماية  وال��ت��ق��ن��ي��ات  وال��ت��ش��ري��ع��ات 
أنظمتهم، وبناء آليات دفاعية مبتكرة 
األمني  المنظور  منطلق  من  وفّعالة 

وتطوير نظم األمن السيبراني يتطلب 
ثالث خطوات رئيسية تعرف ب�«ثالوث 
والوعي«،  والسياسات  التكنولوجيا 
الهجمات  ض��د  دف��اع��ات��ه��م  لتعزيز 
الذكاء  تقنيات  باستخدام  ُتَشن  التي 

االصطناعي، وهي:
ووضع  حمايته  يجب  ما  تحديد   .1
الحماية  إلدارة  المناسبة  ال��ح��ل��ول 
نقاط  على  بالتعرف  صحيح،  بشكل 
ضمان  ثم  وم��ن  والتهديد،  الضعف 
ووض��ع  ال��م��ه��م��ة،  ال��ب��ي��ان��ات  تشفير 
تحوي  دفاعية  لخطط  كامل  تصور 
بدائل وخيارات لتغيير االستراتيجية 

الدفاعية بسرعة وقت اللزوم.
مستقبلية  ت����ص����ورات  وض����ع   .2
أوسع  نطاق  على  التخطيط  تعتمد 
تثقيف  م��ع  المطلوبة،  ل���إج���راءات 
أفضل  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م  الموظفين 

الممارسات األمنية اإللكترونية.
فعالة  أداة  يعد  اآلل���ي:  التعلم   .3
للغاية للتمكن من عزل األحداث غير 
الطبيعية، ومن ثم استخدام القدرات 

التكنولوجية واألساليب التكتيكية في 
مواجهة المجرمين اإللكترونيين.

وعليه، فإن االهتمام األسرع واألكثر 
في  التنبؤات  ودمج  بالتغّير،  ديمومة 
م��ج��ال األع��م��ال وال��ح��ك��وم��ات بغية 
تقليص زمن االستجابة، وترسيخ وعي 
التي  السبل  هي  آت،  هو  بما  تنبؤي 
القائم  فالوضع  للتطور،  إليها  نحتاج 
ال ُيختزل في انتظار ما سيحدث، بل 

إما التكيف أو االندثار
يفهمها  أن  ي��ج��ب  ح��ق��ي��ق��ة  ه��ن��اك 
الجميع  أن  وه���ي  ال��ك��ل،  وي��درك��ه��ا 
الثغرات  ظل  في  لالختراق  معرض 
الهجوم  مافيات  عليها  تعمل  التي 
أو  دوال  تكون  ق��د  التي  السيبراني 
أف���رادا؛  حتى  أو  وتنظيمات  جهات 
واحدة  قرية  يعد  لم  العالم  أن  يبدو 
من  فيه  ال��ح��روب  تحولت  بل  فقط، 
إلى  تقليدية  جيوش  تقودها  ح��روب 
التجسس  وبرامج  إلكترونية  ح��روب 
واخ���ت���راق���ات م���ن خ���الل ال��ه��ن��دس��ة 

االجتماعية والهجمات السيبرانية.
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بدأ كأس العالم لكرة القدم في نسخته 
ال��ح��ال��ي��ة ب���دول���ة ق��ط��ر ب��م��ش��ارك��ة 32 
منتخبا من كل قارات العالم للحصول 
على اللقب العالمي، تم تقسيمهم إلى 
8 م��ج��م��وع��ات ل��ل��م��رة األول����ى ف��ي دول��ة 
والفريد في  عربية، وهو الحدث األبرز 

المستديرة. الساحرة  عالم 
وص����ل م��ع��ظ��م رؤس�����اء ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
واألوروب���ي���ة ل��دول��ة ق��ط��ر ل��ح��ض��ور حفل 
الفتاح  عبد  الرئيس  تقدمهم  االفتتاح 
ال����س����ي����س����ي رئ�����ي�����س ج����م����ه����وري����ة م��ص��ر 
ال��ع��رب��ي��ة م��ع أش��ق��ائ��ه ال��ع��رب واألف��ارق��ة 
ل����ح����ض����ور ه�������ذا ال����ح����ف����ل األس�����ط�����وري 
ال��ع��ظ��ي��م م��ش��ي��دا ب���ال���دور ال��ق��ط��ري في 
والفريد  األبرز  الحدث  إقامة مثل هذا 

المستديرة.  الساحرة  عالم  في 

بداية خير 
ان��ط��ل��ق ك���أس ال��ع��ال��م ل��ك��رة ال���ق���دم في 
للشاب  ال��ك��ري��م  ب��ال��ق��رآن   2022 ق��ط��ر 
ال���م���ف���ت���اح م�����ن ذوي  ال����ق����ط����ري غ����ان����م 
مورغان  العالمي  الفنان  برفقة  الهمم 
ف���ري���م���ان، وه����و م���ا أب���ه���ر ال��ع��ال��م وس��ط 
حفاوة عالمية وانبهار من كل الحضور 
في رسالة وجهتها قطر إلى العالم بأن 
ال��ش��ع��وب خ��ل��ق��ت ل��ل��ت��ع��ارف ول��ي��س من 
أك��رم��ك��م عند  وأن  آخ���ر  ش���يء  أي  أج���ل 

أتقاكم. الله 
ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ال���ذي ظ��ه��ر م��ع��ب��را عن 
لغات  بكل  العربية  اإلس��الم��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
ال���ع���ال���م ك�����ان ال���س���م���ة األب�������رز ف����ي ه���ذا 
ال��ح��ف��ل ال��ض��خ��م ال����ذي ك���ان ل��ه ع��ام��ل 

ق��ط��ر  زوار  ك����ل  ن���ف���وس  ف����ي  ال���س���ح���ر 
تميم  ال��ب��الد  أمير  أطلقها  أن  بعد 
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مشاهدات من 
المونديال

بقلم راجح الممدوح
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ب���ن ح��م��د ق���ائ���ال »أه�����ال ب��ك��م ف���ي دوح���ة 
العالم«.

مفاجئة قطرية  خسارة 
ب���ع���د ح���ف���ل االف���ت���ت���اح واالس����ت����ع����دادات 
ال��ع��ال��م��ي��ة خ��س��ر ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ق��ط��ري 
أم��������ام م���ن���ت���خ���ب اإلك��������������وادور ب���ه���دف���ي���ن 
الجانب  أداء هزيل من  نظيفين وسط 
ال���ق���ط���ري، وه�����و األم������ر ال������ذي أح����زن 
ك��ل ال��م��ت��اب��ع��ي��ن، ب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ه��ذه 
شكلت  التي  األسطورية  التحضيرات 
وج������دان األم�����ة اإلس���الم���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة 

أمام كل دول العالم.
والالعبون  السوقية  القيمة 

العالم  األغلى في بطولة كأس 
2022

احتل المركز األول في قائمة الالعبين 
األغ���ل���ى ف���ي ك����أس ال���ع���ال���م ن��ج��م ف��ري��ق 
ب���اري���س س���ان ج��ي��رم��ان ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي 
الع���ب م��ن��ت��خ��ب ف��رن��س��ا، ب��ي��ن��م��ا ت��واج��د 
مدريد  ريال  فريق  رفقة  المتألق  خلفه 
ف��ي��ن��ي��س��ي��وس ج���ون���ي���ور الع����ب م��ن��ت��خ��ب 

البرازيل.
وح�����ل ف���ي���ل ف����ودي����ن الع�����ب م��ان��ش��س��ت��ر 
خوضه  قبل  ال��ث��ال��ث  ال��م��رك��ز  ف��ي  سيتي 
 2022 العالم  ك��أس  بطولة  منافسات 
تواجد  وراب��ًع��ا  إنجلترا،  منتخب  رف��ق��ة 
ج���م���ال م��وس��ي��اال الع����ب ب���اي���رن م��ي��ون��خ 
وم��ن��ت��خ��ب إن��ج��ل��ت��را، أم���ا خ��ام��ًس��ا ف��ك��ان 
ن��ج��م ب��رش��ل��ون��ة ب���ي���دري ال����ذي ي��س��ت��ع��د 
لقيادة منتخب إسبانيا في المونديال.
وي���س���ي���ط���ر الع����ب����و م���ن���ت���خ���ب إن���ج���ل���ت���را 
ع����ل����ى ال����ق����ي����م����ة ال����س����وق����ي����ة ل���الع���ب���ي���ن 
ن��ظ��را   2022 ق���ط���ر  م���ون���دي���ال  داخ�����ل 
ل���ق���وة ال�������دوري اإلن���ج���ل���ي���زي م���ن ح��ي��ث 
دوري��ات  ك��ل  بين  والترتيب  اإلم��ك��ان��ي��ات 

العالم.
ت�����رت�����ي�����ب األغ�������ل�������ى ف�������ي ال�����م�����ون�����دي�����ال 
ن��ج��م منتخب  م��ب��اب��ي  ك��ي��ل��ي��ان  ت���ص���دره 
ي�����ورو،  م���ل���ي���ون   160 ب��م��ق��اب��ل  ف���رن���س���ا 
وف��ي��ن��ي��س��ي��وس ج���ون���ي���ور ن��ج��م م��ن��ت��خ��ب 
ال��ب��رازي��ل ب��م��ق��اب��ل 120 م��ل��ي��ون ي���ورو، 
وف��ي��ل ف��ودي��ن الع���ب م��ن��ت��خ��ب إن��ج��ل��ت��را 
جمال  ثم  ي��ورو،  ماليين   110 بمقابل 
برصيد  ألمانيا  منتخب  نجم  موسياال 

نجم  ب��ي��دري  وج��اء  ي���ورو،  مليون   100
مليون   100 بمقابل  إسبانيا  منتخب 
ي���ورو أي��ض��ا، ث��م ف��ي��دي��ري��ك��و ف��ال��ف��ي��ردي 
الرقم  بنفس  أوروج���واي  منتخب  نجم 
بيلينجهام  وج���ود  ي����ورو،  م��ل��ي��ون   100
 100 بمقابل  إنجلترا  منتخب  الع��ب 
ث��م ح��ل ه��اري كين ه��داف  ي��ورو،  مليون 
م��ن��ت��خ��ب إن��ج��ل��ت��را م��ق��اب��ل 90 م��ل��ي��ون 
ي������ورو، وب���وك���اي���و س���اك���ا الع����ب م��ن��ت��خ��ب 
ي������ورو،  م���ل���ي���ون   90 ب���م���ب���ل���غ  إن���ج���ل���ت���را 
إسبانيا  منتخب  الع��ب  ج��اف��ي  وأخ��ي��رًا 

يورو. 90 مليون  بمبلغ 
المثليين ودعم  ألمانيا  منتخب 

ظ����ه����ر ال���م���ن���ت���خ���ب األل����م����ان����ي ب����ص����ورة 
القدم  ل��ك��رة  العالم  ك��أس  ف��ي  مرفوضة 
ف���ي ق��ط��ر 2022 ع��ن��دم��ا أع��ل��ن دع��م��ه 
التام  بالرفض  قوبل  ما  وهو  للمثليين، 
للبطولة  المنظمة  ال��دول��ة  ج��ان��ب  م��ن 
التي قررت عدم استقبال بعثة منتخب 
أل��م��ان��ي��ا ب��ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي ت��ح��م��ل ش��ع��ار 
ال��م��ث��ل��ي��ي��ن، وم���ن ه���ذا ال��م��ن��ط��ل��ق أع��ل��ن 
الع���ب���و م��ن��ت��خ��ب ال���م���اك���ي���ن���ات رف��ض��ه��م 
التعامل مع الحدث في صورة تم وضع 
أي���دي���ه���م ع���ل���ى ال���ف���م م��ع��ل��ن��ي��ن ت��ك��م��ي��م 
الجانب  م��ن  التعامل  على  ردا  األف���واه 
الشعب  حفيظة  أث��ار  ما  وهو  القطري، 
التصرف  العربي واإلسالمي جراء هذا 
من منتخب ألمانيا الذي خسر تعاطف 
ال��ج��م��اه��ي��ر ال���ع���رب���ي���ة ف���ي ال���م���ون���دي���ال 
الياباني  الكمبيوتر  الفريق من  ليخسر 

هدف. مقابل  بهدفين 
الكرة خريطة  غيرت  السعودية 

ح����ق����ق ال����م����ن����ت����خ����ب ال�����س�����ع�����ودي ف������وزا 
األرجنتيني  المنتخب  على  مستحقا 
ك���ان  ب���ع���د أن  ب���ه���دف���ي���ن م���ق���اب���ل ه�����دف 
م����ت����أخ����را ب����ه����دف ع�����ن ط����ري����ق ص���ال���ح 
ال���ش���ه���ري وس����ال����م ال�����دوس�����ري ل��ي��خ��س��ر 
ل��ي��ون��ي��ل م��ي��س��ي ورف���اق���ه أم����ام األخ��ض��ر 
ال��س��ع��ودي ل��ي��زي��د ال��ف��وز ال��س��ع��ودي من 
ش��ع��ب��ي��ة وح���م���اس���ة ال���م���ون���دي���ال وس���ط 

عارمة. عربية  فرحة 
تونسي تعادل 

ح���ق���ق ال��م��ن��ت��خ��ب ال���ت���ون���س���ي ال��ش��ق��ي��ق 
بالرغم  ال��دن��م��ارك  منتخب  م��ع  ت��ع��ادال 

أن���ه ك���ان ال��م��ن��ت��خ��ب األق���رب ل��ل��ف��وز بعد 
إه����������داره ال����ع����دي����د م�����ن ال�����ف�����رص ال���ت���ي 
شمايكل  ك��اس��ب��ر  أم���ام  لالعبيه  سنحت 

الدنمارك. حارس مرمى 
سنغالي سقوط 

س����ق����ط م���ن���ت���خ���ب ال����س����ن����غ����ال ف������ي ف��خ 
نظيفين  بهدفين  الهولندية  الطاحونة 
ف��ي ظ��ل غ��ي��اب ال��ن��ج��م ال��ع��ال��م��ي س��ادي��و 
م��ان��ي ل��ي��ت��ذوق أس����ود ال��ت��ي��ران��ج��ا طعم 

الهولندي. المنتخب  من  الخسارة 
مغربي تعادل 

ت���ع���ادل م��ن��ت��خ��ب ال��م��غ��رب ال��ش��ق��ي��ق مع 
بالرغم  السادسة  بالمجموعة  كرواتيا 
م����ن ت����واج����د ن���ج���وم���ه أش������رف ح��ك��ي��م��ي 
وح����ك����ي����م زي����������اش وس�����ف�����ي�����ان أم�����راب�����ط 

بونو. ياسين  العمالق  والحارس 
اإلسباني الماتدور  سباعية 

عريضا  فوزا  اإلسباني  المنتخب  حقق 
بسبعة  كوستاريكا  منتخب  نظيره  على 
استعراضية  م��ب��اراة  في  نظيفة  أه��داف 
ل���ل���م���ات���دور اإلس���ب���ان���ي ب���ك���ام���ل ن��ج��وم��ه 
في  اآلن  حتى  فوز  أعلى  ليحقق  الكبار 

بالبطولة. تاريخه 
مباراة ممتعة بين البرتغال وغانا

المباراة  وغانا  البرتغال  أصبحت مباراة 
األج��م��ل ح��ت��ى اآلن ف��ي م��ون��دي��ال قطر 
ورف����اق����ه  رون�������ال�������دو  ف�������وز  ب����ع����د   2022
لقاء  ف��ي  هدفين  مقابل  أه��داف  بثالثة 
لتخطف  ال��ج��ان��ب��ي��ن  م��ن  وس��ري��ع  ممتع 
م��واج��ه��ت��ه��م��ا األن���ظ���ار م���ن ح��ي��ث ال��ق��وة 

والسرعة واألهداف الجميلة.
خسارة كاميرونية بأقدام االبن

في  م��ب��ارات��ه  ال��ك��ام��ي��رون  خ��س��ر منتخب 
سويسرا  منتخب  أم���ام  األول���ى  ال��ج��ول��ة 
ب���ق���دم ال��م��ه��اج��م ال���ك���ام���ي���رون���ي األص���ل 
أيمبولو ليكون االبن هو صاحب الهدف 

في مرمى منتخب موطنه األصلي. 
فوز برازيلي وهدف عالمي

خ�����ط�����ف م����ن����ت����خ����ب ال�������ب�������رازي�������ل ف�������وزا 
صربيا  منتخب  حساب  على  مستحقا 
ال��ل��ق��اء  ف��ي  واألروع  ن��ظ��ي��ف��ي��ن  ب��ه��دف��ي��ن 
ال����ه����دف ال��ج��م��ي��ل ل��ل��ن��ج��م ال���ب���رازي���ل���ي 
ري���ت���ش���ارل���ي���س���ون ف�����ي ك������رة أك���روب���ات���ي���ة 

الصربية. الشباك  سكنت  عالمية 
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لواء طبيب عصام عبد المحسن
استشاري أمراض الدم

الرضاعة وفقر الدم )األنيميا(
عالجات أخرى أو بديلة.. إذا كان فقر الدم لديك حادا، 
مكمالت  محاولة  بعد  المطلوب  التحسن  يحصل  ولم 

تبادر  قد  فقابلتك  الفم،  طريق  عن  الحديد 
بإحالتك إلى الطبيب لمناقشة خيارات 

الحصول  مثل  بديلة  أخرى  عالج 
على الحديد من خالل IV )إبرة 

في ذراعك(.
فقر  واالكتئاب  الدم  فقر   
الرضاعة  أو  والصدر  الدم 
الشديد  اإلرهاق  الطبيعية 
في  السبب  يكون  ما  غالبا 
يتوقفن  الجدد  األمهات  أن 

قبل  الطبيعية  الرضاعة  عن 
الموعد المقرر.

ا  ذ إ عليك و يطغى  كان 
باإلرهاق  الشعور 

الرضاعة  والتعب من 
وتقاومين اإلجهاد، يجب عليك 

التحدث مع القابلة حول فحص 
ما  لمعرفة  الحديد  مستويات 
عالج  إلى  تحتاجين  كنت  إذا 

لفقر الدم/ األنيميا.
الطبيعية  الرضاعة  أو  الصدر 
يتغذى  طفلك  أن  )يعني  حصريا 
ويمكن  البشري(،  الحليب  من  فقط 
فقر  من  الوقاية  في  هذا  يساعد  أن 
الحيض/  بدء  تأخير  طريق  عن  الدم 
الحمل.  بعد  الشهرية  الدورة 
الدورة  بدء  وتأخير 
بانتظام  الشهرية 

يبقي 

الدم في الجسم وال يتم فقده كل شهر.
جسمك  فإن  األنيميا،  الدم/  فقر  لديك  كان  لو  حتى 
سوف يوازن مستوى الحديد في الحليب بحيث 

يحصل طفلك على الكمية الكافية.
يؤثر  قد  ولكنه  لطفلك،  جيد  وهذا 
على صحتك على المدى الطويل 
فقر  من  عالجك  يتم  لم  إذا 
اآلمن  فمن  األنيميا.  الدم/ 
أثناء  الحديد  مكمالت  اتخاذ 

فترة الرضاعة.
 

بعض  الحديد:  نقص  أنيميا/ 
األعراض

- الشعور بالوهن )مزاج مكتئب( 
طوال اليوم.

- فقدان الرغبة في القيام باألنشطة 
التي اعتدت االستمتاع بها.

- مشكلة في التركيز.
- القلق العصبي أو المفرط.

- فقدان الثقة بالنفس وتقدير الذات.
- فقدان الشهية.

- األفكار المتكررة باالنتحار والموت.
- شعور شديد بالضعف والتعب كل الوقت.

- شعور بالغضب وغرابة األطوار.
- وجود صعوبة في التركيز.

- الصداع.
- الشعور بالدوار.

أنواع  ألكل  الشديدة  والرغبة  المعتاد  غير  الجوع   -
مختلفة من األطعمة.

- اإلحباط وفقدان القدرة على القيام بالمهام األساسية.
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وتعدد  الغنية  بنكهته  الممتاز  البكر  الزيتون  زيت  يشتهر 
التقاط  موسم  في  أننا  وبما  الصحية،  وفوائده  استخداماته 
إلى  لتتحول  بالعصر  وإعدادها  األشجار  من  الزيتون  حبات 
ضمن  لتكون  جميعا  نحتاجها  التي  الزيتية  السائلة  الصورة 
أساسيات حياتنا وصحة أجسادنا حيث إن زيت الزيتون ليس 
القلي  أو  الخبز  أو  الطبخ  أثناء  االستخدام  في  سهال  فقط 
بمضادات  مليء  أيضا  ولكنه  اإلفطار،  وجبة  ضمن  تناوله  أو 
األكسدة والدهون الصحية للقلب، كما أيضا يعتمد عليه بشكل 
كبير في ترطيب الجلد وتغذية الشعر، كما أنه يدخل في العديد 

من التركيبات العالجية.
نهتم في هذه المقالة بعرض الفوائد لزيت الزيتون وأيضا ما 
إذا كان هناك جوانب سلبية واستخدامات زيت الزيتون البكر 

الممتاز ومقارنته العلمية بزيوت الطهي الشائعة األخرى.
ما هو زيت الزيتون وكيف يصنع؟

زيت الزيتون هو زيت يستخلص من ثمار شجرة الزيتون، وقد 
كان في الماضي يتم استخراجه من الثمار بطريقة يعتمدون 
فيها بالضغط على ثمار الزيتون بالحجر ليستخلص الزيت 
بعد ذلك، ولكن الطرق الحديثة اليوم تعتمد على سحق ثمار 
جهاز  خالل  من  البذور  عن  الزيت  فصل  ثم  وخلطه  الزيتون 
الطرد المركزي، ثم بعد الطرد المركزي تبقى كميات صغيرة 
مذيبات  باستخدام  استخراجها  يتم  المتبقي  الزيت  من 

كيميائية تعرف باسم زيت ثفل الزيتون. 
حيث  من  تختلف  والتي  الزيتون  زيت  من  درجات  عدة  هناك 
المحتوى الغذائي وكمية المعالجة التي يخضع لها. وتشمل 
الدرجات الرئيسية الثالث لزيت الزيتون: زيت الزيتون المكرر، 
زيت الزيتون البكر، زيت الزيتون البكر الممتاز. حيث إن زيت 
الزيتون البكر الممتاز يعتبر هو الصنف أقل معالجة عن باقي 
أنواع زيت الزيتون األخرى واألكثر فائدة لصحة الجسم. ويتم 
على  تحافظ  التي  الطبيعية  الطرق  باستخدام  استخراجه 
خصائصه الحسية مثل الطعم والرائحة باإلضافة إلى نكهته 

زيت الزيتون كنز من كنوز األرض

د. شريني مختار 
تكتب:

وهبنا  كما  الكثير،  النعم  وتعالى من  الله سبحانه  وهبنا 
العقل الذي يبحث ويتعلم من األسرار اإللهية لنكتشف 
كيفية  وألهمنا  الزيتون،  شجرة  المباركة  الشجرة  سر 
ليكتشف  المباركة  الحبة  هذه  من  الزيت  استخراج 
اإلنسان بالعلم والبحث المستمر إلى يومنا هذا العديد 
حيث  الزيتون،  لزيت  المذهلة  الصحية  الفوائد  من 
إلمكانية  فتوصلنا  واسع  نطاق  على  الدراسات  أجريت 
هذا الزيت المبارك وقدرته على حماية جسم اإلنسان من 
الدماغية  والسكتة  القلب  كأمراض  المختلفة  األمراض 
والضغط والوقاية من مرض السكري ومكافحة األمراض 

السرطانية وإمكانية التقليل من االلتهابات.
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الفريدة، إن زيت الزيتون البكر الممتاز غني بمضادات األكسدة 
الفوائد  ارتبط بمجموعة واسعة من  المضادة لألمراض، وقد 
الصحية العديدة منها مكوناته الغنية بالدهون الصحية للقلب 
إلى جانب احتوائه على فيتامينات مثل E - K. حيث إن ملعقة 
السعرات  الزيتون تحتوي على 14 جراما من  زيت  كبيرة من 
من   14٪ الحرارية،  السعرات  من   119 حوالي  أي  الغذائية، 
المشبعة،  غير  األحادية  الدهون  من   73٪ المشبعة،  الدهون 
PUFA( 11%( الدهون المتعددة غير المشبعة من إجمالي 
السعرات الحرارية والتي معظمها من حمض األوليك، و13٪ 

من فيتامين E و٪7 من فيتامين ك.
زيت الزيتون البكر الممتاز يعتبر مصدرا كبيرا لمضادات األكسدة 
التي تعتبر من المركبات التي تساعد على مكافحة االلتهابات 
في  الرئيسية  األكسدة  مضادات  وتشمل  المزمنة  واألمراض 
الزيت على أوليوكانثال المضاد لاللتهابات وكذلك أوليوروبين 
وهي مادة تحمي الكوليسترول الضار )LDL( من األكسدة. ومع 
ذلك قد انتقد بعض الناس زيت الزيتون لوجود نسبة عالية من 
أوميجا 6 إلى أوميجا 3. وبالرغم من ذلك فإن إجمالي كمية 
الدهون المتعددة غير المشبعة ال يزال منخفضا نسبيا، لذلك 

ربما ال يستدعي األمر القلق.
بماذا يتميز زيت الزيتون البكر الممتاز؟

على  الزيتون  زيت  من  لإلعجاب  المثير  المحتوى  جانب  إلى 
العالم  حول  الحديثة  الدراسات  أثبتت  قد  األكسدة  مضادات 
أن زيت الزيتون البكر الممتاز غني أيضا باألحماض الدهنية 
األحادية غير المشبعة، وهو نوع من الدهون الصحية التي تم 
ربطها بالعديد من الفوائد لصحة القلب، أيضا إشارة األبحاث 
أن  يمكن  المشبعة  غير  األحادية  الدهنية  األحماض  أن  إلى 
الزيتون  زيت  يحتوي  كما  األمراض،  من  حمايتك  في  تساعد 
و  E( الفيتامينات  من  جيدة  كمية  على  أيضا  الممتاز  البكر 
K(، حيث إن فيتامين E هو عنصر غذائي أساسي قوي كمضاد 

لألكسدة، في حين يلعب فيتامين K دورا رئيسيا لصحة 
العظام وتخثر الدم وصحة القلب وأكثر من ذلك.

يعتقد أيضا أن االلتهابات المزمنة من بين األسباب 
ذلك  في  بما  األمراض،  من  للعديد  الرئيسية 
التمثيل  ومتالزمة  والسرطان  القلب  أمراض 
والتهابات  النوع 2  من  السكري  ومرض  الغذائي 
المفاصل، ويتكهن البعض بأن قدرة زيت الزيتون 
البكر الممتاز الذي يحتوي على مضادات تكافح 
االلتهابات هي ضمن العديد من فوائده الصحية. 
وقد ثبت أن حمض األوليك وهو أبرز األحماض 
التي تقلل من عالمات  الزيتون  زيت  الدهنية في 
 .)C )CRP التفاعلي  البروتين  مثل  االلتهاب 

الرئيسية  التأثيرات  أن  يبدو  ذلك  ومع 
من  تنبع  للزيت  لاللتهابات  المضادة 
مثل  األكسدة  مضادات  على  محتواه 

أنها  يبدو  والتي   oleocanthalو  oleacein
أنبوب  في  االلتهابات  من  كبير  بشكل  تقلل 

االختبار والدراسات الحيوانية التي تمت. 
أن  وجدت  الدراسات  من  العديد  أن  لالهتمام  المثير  ومن 
االستخدام المنتظم لزيت الزيتون قد يكون مرتبطا بمعدالت 
 interleukin-6و CRP منخفضة من االلتهابات بما في ذلك

.e
أمراض القلب وزيت الزيتون البكر الممتاز

تعد أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض األوعية الدموية 
من بين األسباب األكثر شيوعا للوفاة في العالم، لكن العديد 
الوفيات  أن  تظهر  المالحظة  على  القائمة  الدراسات  من 
من  معينة  مناطق  في  منخفضة  األمراض  هذه  عن  الناجمة 
العالم، وخاصة في بلدان البحر األبيض المتوسط، حيث يعد 
زيت الزيتون جزءا رئيسيا من الوجبات الغذائية للناس، حيث 
حفزت هذه المالحظة االهتمام بالنظام الغذائي المتزن الذي 
من المفترض أن يحاكي الطريقة التي يأكل بها الناس في تلك 
الغذائي  النظام  على  المداومة  أن  الدراسات  تظهر  المنطقة. 
المتزن مرتبط بتحسين صحة القلب، وقد يساعد في الوقاية 

من أمراض القلب والسكتة الدماغية. 
من  القلب  أمراض  من  الممتاز  البكر  الزيتون  زيت  يحمي 
التي  االلتهابات  من  يقلل  حيث  اآلليات؛  من  العديد  خالل 
أكسدة  من  ويقلل  القلب،  ألمراض  الرئيسي  المحرك  تعتبر 
 LDL الكوليسترول الضار، وأيضا قد يمنع زيت الزيتون جزيئات
عامل  إنه  حيث  التأكسدي،  التلف  من 
مهم في تطور أمراض القلب، كما أن زيت 
الزيتون يحسن أيضا صحة األوعية 
وظيفة  تحسين  خالل  من  الدموية 
أوضحت  وقد  الدموية.  األوعية  بطانة 
بعض الدراسات أن زيت الزيتون يساعد 

يمنع  حيث  الدم،  تخثر  إدارة  في 
غير  الدم  تخثر 
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المرغوب فيه والذي يهدد بنوبات قلبية محتملة وأيضا حدوث 
السكتة الدماغية.

هل لزيت الزيتون تأثير على ضغط الدم؟
ترتبط  أن  الزيتون يمكن  زيت  تناول  زيادة  أن  األبحاث  أظهرت 
بانخفاض ضغط الدم، وهذا بدوره قد يساعد في الوقاية من 
من  العديد  تحسين  الزيتون  لزيت  يمكن  كما  القلب،  أمراض 

جوانب صحة القلب. 
األمراض السرطانية وزيت الزيتون

أظهرت الدراسات أن األشخاص الذين يعيشون في بلدان البحر 
لإلصابة  جدا  ضئيلة  احتماالت  لديهم  المتوسط  األبيض 
بالسرطان والذي أرجعوه إلى تناولهم مكونات مضادة لاللتهابات 
مثل زيت الزيتون. حيث إن أحد األسباب المساهمة في احتمالية 
يرجع  الذي  التأكسدي،  الضرر  هو  السرطان  مرض  حدوث 
للجزيئات الضارة )الجذور الحرة(. وما أكدته الدراسات أن زيت 
الزيتون البكر الممتاز غني بمضادات األكسدة خاصة )حمض 
األوليك( الذي يقلل الضرر التأكسدي ويقاومه للغاية ليتفادى 
بذلك خطر اإلصابة باألمراض السرطانية. كما أظهرت بعض 
الدراسات األخرى كفاءة زيت الزيتون في تبطيء نمو وانتشار 
الخاليا السرطانية. ووفقا لمراجعة أجريت عام 2011 أشارت 
إلى أن ارتباط االستخدام المنتظم لزيت الزيتون أيضا يعمل 
على انخفاض خطر اإلصابة بسرطان الثدي وسرطان الجهاز 

الهضمي.
مرض الزهايمر وزيت الزيتون

مرض الزهايمر هو أكثر األمراض العصبية شيوعا في العالم، 
ومن سمات مرض الزهايمر تراكم البروتينات المعروفة باسم 
لويحات بيتا أميلويد في بعض الخاليا العصبية في الدماغ، 
في  يساعد  أن  يمكن  الزيتون  زيت  أن  إلى  األولية  األدلة  تشير 
أجريت  التي  بالدراسات  الزهايمر، حيث وجد  مكافحة مرض 
على الحيوانات أن زيت الزيتون البكر الممتاز وبعض المركبات 
التي يحتوي عليها يمكن أن تساعد في الحفاظ على وظائف 
الدماغ عن طريق منع تراكم هذه البروتينات، باإلضافة إلى ذلك 
أظهرت بعض الدراسات األخرى أن اتباع النظام الغذائي المتزن 
والذي عادة ما يكون غنيا بزيت الزيتون قد يرتبط أيضا بتقليل 

خطر اإلصابة بالخرف والضعف المعرفي.
زيت الزيتون والبشرة

للعناية  طبيعي  كمنتج  الزيتون  زيت  يستخدم  ما  وغالبا 
بالبشرة. يمكن تطبيقه مباشرة على الوجه إما بمفرده أو مع 
إلى  باإلضافة  البيض،  صفار  أو  العسل  مثل  أخرى  مكونات 
األبحاث  بعض  تشير  بشرتك  ترطيب 
إلى أن زيت الزيتون يمكن أن يقلل من 
االلتهاب ويعزز التئام الجروح ويبطئ 

شيخوخة الجلد.

ننصح  بماذا 
للطهي؟

العديد  هناك 

من زيوت الطهي الشعبية المتاحة غير زيت الزيتون مثل زيت 
الكانوال والزيت النباتي وزيت األفوكادو وزيت جوز الهند. عند 
اختيارنا للزيوت النباتية أثناء الطهي يجب أن نعلم أن الزيت 
التي  المحايدة  الزيوت  من  التكرير  عالي  مزيج  هو  النباتي 
لاللتهابات،  المؤيدة  الدهون  من  عالية  نسبة  على  تحتوي 
األحماض  على  واحتواؤها  الدقيقة،  المغذيات  إلى  وتفتقر 
الدهنية يعرضها للتأكسد، مما يعني أنها تتفاعل مع األكسجين 
الدهنية  األحماض  جزيئات  في  المزدوجة  والروابط  وتتلف، 
الدهون  فإن  السبب  لهذا  ذلك،  عن  الغالب  في  المسؤولة  هي 
المشبعة التي ليس لها روابط مزدوجة تصبح مقاومة للحرارة 
العالية، وفي الوقت نفسه فإن الدهون المتعددة غير المشبعة 
التي تحتوي على العديد من الروابط المزدوجة أكثر حساسية 
الزيوت  باقي  الزيتون عن  زيت  للتلف، لذلك ما يميز  وعرضه 
النباتية أن استخراجه يتم من خالل ثمار الزيتون المضغوطة، 
معالجة  األقل  وهي  الممتازة  البكر  اإلصدارات  من  وكونه 

وتحتفظ بالمركبات األكثر فائدة. 
في الغالبية يحتوي زيت الزيتون على أحماض دهنية أحادية 
زيت  يجعل  مما  فقط  واحدة  مزدوجة  رابطة  لها  مشبعة  غير 
الزيتون مقاوما للحرارة المعتدلة إلى حد ما. وفي عام 2007 
أجريت دراسات قام فيها الباحثون بتسخين زيت الزيتون البكر 
الممتاز إلى 356 درجة فهرنهايت )180 درجة مئوية( لمدة 
36 ساعة، حيث وجدوا أن الزيت كان مقاوما للغاية للتلف، كما 
أشارت مراجعة أجريت عام 2017 إلى أن زيت الزيتون أفضل 
حرارة  درجات  في  األطعمة  لقلي  األخرى  النباتية  الزيوت  من 
درجة   190-180( فهرنهايت  درجة   374-356 بين  تتراوح 
مئوية( إذاً نستطيع أن نقول إن زيت الزيتون آمن جدا بشكل عام 

حتى بالنسبة للطهي في درجات حرارة معتدلة.
هل لزيت الزيتون البكر الممتاز مخاطر؟

نعم في حالة واحدة فقط عند تعلق األمر بالسعرات الحرارية 
وزيادة الوزن يجب أن نعلم أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي 
على نسبة عالية من السعرات الحرارية، حيث إن كل ملعقة كبيرة 
14 جم يوجد بها حوالي 119 سعرة حرارية. إن تناول سعرات 
بمرور  الوزن  زيادة  يوم يساهم في  كل  أكثر مما تحرقه  حرارية 
لتعديل نظامك  تتبع حمية غذائية  إذا كنت ال  الوقت. لذلك 
الغذائي فإن تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون قد يجعل من 
بالعديد من  كما وجد  المعتدل.  الوزن  الحفاظ على  الصعب 
الدراسات أن الوجبات الغذائية الغنية بزيت الزيتون قد تكون 
دهون  تقليل  في  حتى  تساعد  أن  ويمكن  الوزن،  إلدارة  مفيدة 
الزيتون قد يساعد  زيت  أن  الرغم من  الجسم، ومع ذلك على 
في تعزيز التحكم في الوزن فمن المهم أن تضع في اعتبارك أن 
زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية. 
باإلضافة إلى ذلك قد يكون لدى بعض األشخاص حساسية من 
الزيتون وزيت الزيتون، ولكنه غالبا غير شائع، وفي حال ظهور 
عن  فتوقف  الزيتون  زيت  تناول  بعد  تحسسي  فعل  رد  أعراض 

تناوله فورا ثم تحدث مع الطبيب المختص.
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سامح شكري 
)الدبلوماسي المحنك( الذي أفشل 
مخططات المتربصين بمصر وأمنها

أحد ركائز استقرار 
مصر التي وضعها 

الرئيس السيسي.. 
واستطاع إنهاك

 الخونة والمتآمرين

القاهرة – محمد فتحي الشريف 

اإلنجازات،  وتتحقق  ال��دول،  تبنى  الرجال  بسواعد 
وتنعم الشعوب باألمن واألمان، ولذلك وجب علينا 
أن نسلط الضوء على هؤالء الرجال لكونهم رجال 
ويقتدي  درب��ه��م  على  نسير  مضيئة  ون��م��اذج  دول���ة، 
العرب  مركز  خصص  ول��ذل��ك  العربي،  شبابنا  بهم 
منصتة  في  )ب��اب��ا(  وال��دراس��ات  لألبحاث   )2030(
الرقمية ومجلة )العرب( بنسختها )pdf( والورقية 
سيرة  فيه  ننشر  ع��رب��ي��ة(  )ك����وادر  ب��اس��م  المطبوعة 
وم��س��ي��رة ه����ؤالء ال���رج���ال م���ن خ���الل رص���د قصص 
الوطن  الوطنية في  البطولية  نجاحهم ومواقفهم 

العربي من المحيط إلى الخليج.
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 تخطوا الصعاب 
ضيوفنا هم الذين تجاوزوا الصعاب 
وق����ه����روا ال��م��س��ت��ح��ي��ل ف���ي ط��ري��ق 
تسليط  يتم  إذ  القمة،  إلى  الوصول 
الضوء عليهم، ليكونوا قدوة للشباب 
تحقيق  ع��ن  يبحث  ال���ذي  ال��ع��رب��ي، 
درب  على  السير  من خالل  ال��ذات، 

هؤالء الذين صنعوا النجاح.
 أسد الدبلوماسية 

على  الضوء  نسلط  اليوم  حلقة  في 
سيرة ومسيرة أحد الكوادر المصرية 
السفير  وه��و  المشرفة،  والعربية 
الخارجية  وزي���ر  ش��ك��ري(  )س��ام��ح 
في  المنصب  تولى  الذي  المصري، 
ظروف عصيبة عاشتها مصر بعد أن 
تكاتف أهل الشر والمتربصون بهدف 
إسقاط الدولة المصرية وإفشال كل 
والتنمية  األمني  االستقرار  مساعي 
يونيو(   30( ثورة  عقب  االقتصادية 
أطاحت  ال��ت��ي  ال��م��ج��ي��دة،  الشعبية 
اإلرهابية،  اإلخ���وان  جماعة  بحكم 
في  تكليفه  ت��م  ال���ذي  ال��وزي��ر  وك���ان 
العام 2014 من قبل رئيس مجلس 
إبراهيم  المهندس  وقتها  ال����وزراء 
م��ح��ل��ب أح���د أه���م ال���رك���ائ���ز ال��ت��ي 
عبد  ال��رئ��ي��س  فخامة  عليهم  ع��ول 
الجمهورية  بناء  في  السيسي  الفتاح 
ال��ج��دي��دة، إذ اس��ت��ط��اع ال��وزي��ر أن 
ي��ؤس��س ل��ع��الق��ات خ��ارج��ي��ة م��ع كل 
الندية  مبدأ  على  تقوم  العالم  دول 
في  ساهم  كما  والشراكة،  والتعاون 
توضيح الصورة المغلوطة عن مصر 
والتي سوقت لها الجماعة اإلرهابية 
كما  ال��خ��ارج،  في  دعمها  خ��الل  من 
ورؤية  استراتيجية  تنفيذ  في  نجح 
والتي   )2030( المصرية  ال��دول��ة 
لمصر  مسبوق  غير  نجاحا  أثمرت 

الدولية،  المحافل  في 
وك���������������ان 

عقد  ال���ذي  ال��م��ن��اخ  مؤتمر  آخ��ره��ا 
مؤخرا في مدينة شرم الشيخ.

سيرة ذاتية 
س��ام��ح ح��س��ن ش��ك��ري س��ل��ي��م، من 
على  ح��اص��ل  ع��ام 1952  م��وال��ي��د 
من  القانون«  في  »الليسانس  درج��ة 
ج��ام��ع��ة ع��ي��ن ش��م��س، م��ت��زوج ول��ه 
إب��راه��ي��م  ال��م��ه��ن��دس  كلفه  ول����دان، 
بتولي  الوزراء،  رئيس مجلس  محلب 
حقيبة وزارة الخارجية، في التشكيل 
ال��ج��دي��د ب����أول ح��ك��وم��ة ف���ي عهد 
عقب  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 

ثورة )30 يونيو( المجيدة.
العمل  محطات 

التحق السفير سامح شكري بالسلك 
الدبلوماسي في عام 1976، حيث 
سفارتي  في  السفير  منصب  شغل 
مصر ولندن وبوينس آيرس، والبعثة 

الدائمة لمصر في نيويورك.
األمم  مقر  في  لمصر  مندوبا  عمل 
-2005( ج��ن��ي��ف  ف���ي  ال��م��ت��ح��دة 

وزي��ر  مكتب  وم��دي��ر   ،)2008
أحمد  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ش��ؤون 

-2005( ال��غ��ي��ط  أب����و 
 ،)2004

سفير مصر في النمسا 
الدائم لمصر  والممثل 
ل������دى ال���م���ن���ظ���م���ات 

ال�������دول�������ي�������ة ف���ي 
-1999( ف��ي��ي��ن��ا 

ث���م   ،)2003
وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة 
مصر  ل��ج��م��ه��وري��ة 

العربية 2014.
ت���م���ث���ي���ل م���ص���ر ف��ي 

الدولية  المحافل 

شكري  سامح  الخارجية  وزي��ر  مثل 
مصر في عدد من الفعاليات الدولية 
منها، كلف بالنيابة عن رئيس الدولة 
في اجتماعات قمة األمن النووي في 

الهاي.
اجتماعات  في  الدولة  رئيس  ممثل 
قمة األمن النووي في سول 2012، 
س��ف��ي��ر ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة 
المتحدة  ال��والي��ات  واش��ن��ط��ن،  ف��ي 

األمريكية 2008 2012-.
م��ن��دوب م��ص��ر ال��دائ��م ل���دى األم��م 
في  الدولية  والمنظمات  المتحدة 
رئيس   .)-2008  2005( جنيف 
الثانية  التحضيرية  اللجنة  وف���د 
لمؤتمر مراجعة معاهدة منع االنتشار 
ال�  رئيس مجموعة  النووي 2007. 

21 لمؤتمر نزع السالح.
تحالف  منسق  منصب  ش��غ��ل  ك��م��ا 
األجندة الجديدة لمؤتمر نزع السالح 
الخارجية،  وزي��ر  مساعد   ،2006
مكتب  مدير 
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 ،-2005  2004 الخارجية  وزي��ر 
مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة 
 2003 الخارجية  وزارة  المراسم، 

.-2004
في  العربية  مصر  جمهورية  سفير 
 ،-2003  1999 النمسا  فيينا، 
مصر  لجمهورية  ال��دائ��م  ال��م��ن��دوب 
في  الدولية  المنظمات  في  العربية 

فيينا.
المحافظين  مجلس  في  مصر  ممثل 

في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ال� 77 والصين في  رئيس مجموعة 
المنظمات الدولية في فيينا 2001 

.-2002
منظمة  ل��دى  ال��دائ��م  م��ن��دوب مصر 
النووية  للتجارب  الشامل  الحظر 

.-2003 1999
الخاص  المفاوضات  فريق  رئيس 
المنظمة  الجريمة  مكافحة  بمعاهدة 

العابرة للحدود، فيينا 2000.
سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات 

والمتابعة -1995 1999.
ع��ض��و ال���وف���د ال��م��ص��ري ل��م��ؤت��م��ر 
م��ع��اه��دة منع  وت��م��دي��د  م��راج��ع��ة 

االنتشار النووي 1995.
مدير شئون الواليات المتحدة وكندا، 

وزارة الخارجية 1994 1995-.
مستشار الوفد المصري الدائم لدى 
 1990 ن��ي��وي��ورك  المتحدة،  األم��م 

.-1994
الوزراء  رئيس  نائب  مكتب  مستشار 

ووزير الخارجية 1988 1990-.
سكرتير أول، سفارة جمهورية مصر 
العربية في بيونس آيرس، األرجنتين 

.-1988 1984
رئيس  ن��ائ��ب  مكتب  ث���ان،  سكرتير 
 1982 الخارجية  ووزي���ر  ال����وزراء 

.-1984
سكرتير ثالث، سفارة جمهورية مصر 
المتحدة  المملكة  لندن،  في  العربية 

.-1982 1978
الخارجية  وزارة  دبلوماسي،  ملحق 
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.-1978 1976
الدبلوماسية مواقفه 

برقيات  سربت   ،2011 مارس  في 
دب��ل��وم��اس��ي��ة أم��ري��ك��ي��ة ص���ادرة عن 
)بعثة الواليات المتحدة( لدى األمم 
ال��م��ت��ح��دة ف��ي ج��ن��ي��ف، س��وي��س��را، 
القلق من صالبة  أعربت عن  والتي 
ال��م��ص��ري س��ام��ح شكري  ال��س��ف��ي��ر 
عن  يخرج  ما  كثيرا  الذي  وهجومه 
المصري.  للنظام  السياسي  الخط 
 2 ف��ي  ال��ص��ادرة  للصحيفة  طبقاً 
يوليه 2008 كانت التحفظات على 
حقوق  عمله  ف��ي  ب��وض��وح  ش��ك��ري 
المتحدة،  األم���م  مجلس  اإلن��س��ان 
من  واح����د  ال��م��ص��ري  ال���وف���د  وأن 
التعامل،  في  صعوبة  األكثر  الوفود 
حيث حشد الدعم للمواقف التي ال 

المتحدة.  الواليات  تدعمها 
وم��ث��ال ع��ل��ى ت��ص��رف��ات ش��ك��ري ما 
أثناء تدخله في مارس  قالُه وسردُه 
حقوق  )مجلس  جلسة  في   2008
هناك  أن  على  شدد  التي  اإلنسان( 
القتال  وعليها  فلسطينية  مقاومة 
ألراضيها،  المحتلين  األجانب  أمام 
دف��اع  ه��و  المقاومة  تفعله  م��ا  وأن 
هذا  مثل  وأن  النفس،  عن  مشروع 
الحكومة  أثناء مشاركة  التدخل كان 
ال��م��ص��ري��ة ف��ي ج��ه��ود ال��س��الم في 
تجاهل  »ول��ك��ن«،  األوس���ط  ال��ش��رق 
شكري فإنه لم ُيِشر إليه في خطابه. 
دبلوماسيين  ت��دخ��ل  ش��ك��ري  ف��اج��أ 
قبل  ألنه جاء  في جنيف،  أمريكيين 
الخارجية  وزي��ر  من  بيان  بعد  أي��ام 
الفلسطينية  الفصائل  أن  المصري 
ع��ل��ي��ه��ا ال��ت��ح��لّ��ي ب��ض��ب��ط ال��ن��ف��س 
بعملية  ال���ض���رر  إل���ح���اق  وت��ج��ن��ب 
إلى موقف  البرقية موجهة  السالم. 
إلعطاء  ال��راف��ض  المصري  ال��وف��د 
الحكومية  للمنظمات غير  أكبر  وزن 
إنه  ويقول شكري عمدا  العمل،  في 
الجلسات  في  بالتصويت  يقوم  لن 
التي ستخصص لهذا الغرض، ولكن 

لحشد  بنشاط  عملوا  قد  مساعديه 
الوفد  يتبعه  ال��ذي  للنهج  التأييد 

المصري. 
كلمات ومواقف )سامح شكري(

تعبر  وال��م��واق��ف  ال��ك��ل��م��ات  ت��ب��ق��ى 
الكلمات  تلك  وتمر  أصحابها،  عن 
وال����م����واق����ف ب���م���راح���ل ع���دي���دة، 
عبر  تناقلها  يتم  الصادقة  فالكلمات 
الزمن ويذكرها التاريخ ولن تمحوها 
كانت  إذا  وخاصة  والسنين،  األي��ام 
البطولة  الوطن، وفي إطار  من أجل 
ول��ذل��ك س���وف نذكر  وال��ش��ج��اع��ة، 
التي  والكلمات  المواقف  من  بعضا 
أحد  شكري  سامح  السفير  أطلقها 
السياسي  الدبلوماسي  العمل  رموز 

الوطني.

الكلمات الوطنية الخالدة 
ل�)شكري(

المصرية، وخالل  الدبلوماسية   - 1
ق���رن م��ض��ى ش��ه��دت م��ص��ر خالله 
درعٌ  أنها  برهنت  جساًما،  أح��داًث��ا 
متى  له  وسيٌف  الخارج،  في  للوطن 

اقتضت الحاجة.
ُم���رت���ك���زات  أه����م  أح����د  إن    -  2
سياسةً  لها  أن  مصر  دبلوماسية 
مبادئ  إلى  تستند  مستقلة  خارجية 
خاللها  من  تهدف  واضحة  وأس��س 
الدفاع عن حقوق وشعب مصر  إلى 

الكريم.
يلين  ال  ص��ادق  ب��ع��زم  نساند    -  3
الحقوق المشروعة لشعوب منطقتها 
واإلنسانية  بل  واإلفريقية،  العربية 
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تتمتع  ما  إلى  استناًدا  جمعاء؛ وذلك 
ب��ه ال��ق��اه��رة م��ن رص��ي��د ضخم من 

الدولية. المصداقية 
يأتي  ال��ع��ال��م  ف��ي  م��ص��ر  دور    -  4
شعوب  إياها  أولتها  التي  للثقة  وفاء 
ح��اض��ن��ت��ه��ا ال��ع��رب��ي��ة واإلف��ري��ق��ي��ة 
ر  ُق��ِدّ ب��دور  واضطالًعا  واإلسالمية، 
بزغ فجر  أن  منذ  به  أن تضطلع  لها 

الحضارة اإلنسانية. 
5 -  هناك مقاومة فلسطينية تقاتل 
تفعله  ما  وإن  أجنبًيا ألرضها  محتاًل 
كلمة  النفس،  عن  مشروع  دف��اع  هو 
ال��ذي  المحنك  الدبلوماسي  قالها 

يقاتل من أجل الحق ويواجه الظلم.
6 -  خالل مسيرة عمل الدبلوماسية 
المصرية، كانت الدائرة العربية أحد 
إذ  الخارجية،  سياستها  محاور  أهم 
حملت مصر على عاتقها لواَء الُعروبة 
بحقوقها  ال��ص��ادح  منبرها  وك��ان��ت 
قضاياها  ع��ن  وداف��ع��ت  المسلوبة، 

بتفاٍن كامل.
7 -  القاهرة مستمرة في الدفاع عن 
واستقاللية  العربية،  شعوبنا  حقوق 
أراضيها،  وسالمة  السياسي  قرارها 
أهمية  من  نفسه  الوقت  في  وُتعلي 

العمل العربي الُمشترك باعتباره قوام 
الحماية الرئيسة لعالمنا العربي.

في  قال  الوزير سامح شكري    -  8
أحد األحاديث كلمة رائعة معبرة على 
المفكر جمال حمدان صاحب  لسان 
قال:  حيث  )مصر(  شخصية  كتاب 
الُمفكر  ذك���ره  م��ا  هنا  ويستدعيني 
عالقة  توصيف  ف��ي  ح��م��دان  جمال 
رائعته  في  العربية  بدائرتها  مصر 
»شخصية مصر«، إذ يقول: »إن مصر 
مركز الثقل الطاغي وُقطب القوة في 
أكثر من عضو  العربي، مصر  العالم 
ضخم في الجسم العربي، إنها رأٌس، 
ورأٌس ُموٍح مؤثر، ثم هي جهاز عصبي 

مركزي فعال«.
9 -  يقول الوزير سامح شكري أيضا: 
الدبلوماسية  اهتمام  دوائر  نطاق  إن 
اإلفريقية  ال��ق��ارة  يشمل  المصرية 
آخر  استراتيجًيا  عمًقا  باعتبارها 
في  االه��ت��م��ام  ذل��ك  وتجلى  لمصر، 
في  اإلفريقية  الشعوب  حق  ُمساندة 

نيل االستقالل.
10 - الدبلوماسية المصرية لم تغفل 
عن  المضيئة  مسيرتها  خالل  كذلك 
النشط  والتفاعل  الجاد  االن��خ��راط 

الدبلوماسي  العمل  أطر  مختلف  مع 
ودول��ًي��ا،  إقليمًيا  األط����راف،  متعدد 
عملية  برؤية  المنظم  التحرك  فكان 
وعلمية في كافة منصات الدبلوماسية 
متعددة األطراف حفاًظا على مصالح 
عن  وال��دف��اع  االستراتيجية  مصر 
أطر  وتعزيز  الوطنية  مصر  ث��واب��ت 
صوت  لمصر  فكان  الدولي؛  التعاون 
مختلف  إزاء  ملموس  ودور  مسموع 
األطراف  متعددة  والقضايا  الملفات 
على األصعدة السياسية واالقتصادية 
والبيئية،  والتنموية  واالجتماعية 

التقليدية منها والمستحدثة. 
11 - قال الوزير سامح شكري أيضا: 
رؤي��ة  عليه  تنطوي  م��ا  على  ت��أك��ي��ًدا 
وج��وب  م��ن  المصرية  الدبلوماسية 
مواكبة متغيرات العصر، ومعالجة ما 
يشهده المجتمع الدولي من تحديات 
راهنة، فقد نجحت مصر في الحصول 
على الدعم الدولي الستضافة الدورة 
األطراف  لمؤتمر  والعشرين  السابعة 
اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في 
أكبر   ،»COP 27« ال��م��ن��اخ  لتغير 
المناخ،  بقضية  معني  دول��ي  محفل 
وتأثيراته الشديدة على كافة البلدان، 

)80(
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واإلفريقية  النامية  الدول  وباألخص 
أن  الالفت  ومن  فيه،  الُمتسببة  غير 
نحتفل بمئوية الدبلوماسية المصرية 
في ذات العام الذي ُتنظم فيه مصر 

هذا الحدث العالمي. 
الدبلوماسية  إن  شكري  ق��ال   -  12
ُعرف عنها من عراقة  وما  المصرية 
وشمولية وحرفية أولت أيًضا اهتماًما 
منطلق  من  القنصلي  بالعمل  خاًصا 
الحرص على رعاية أبناء مصر الكرام 
دائًما  سيظلون  والذين  ال��خ��ارج،  في 
محور اهتمام القيادة السياسية وجهاز 

تمثيلها الخارجي. 
13 - من كلمات سامح شكري أيضا: 
إن الظروف االستثنائية التي شهدتها 
األخيرة  السنوات  ف��ي  ال���دول  بعض 
عن  يوًما  تغفل  لم  مصر  أن  برهنت 
أبنائها المقيمين فيها، وكانت حاضرة 
وامتد  ب��ل  ح��اج��ات��ه��م،  اقتضت  متى 
األمر لنطاق أوسع وأشمل بأن دعت 
النماذج  من  لالستفادة  أبناءها  مصر 
ال��م��ص��ري��ة ال��ن��اب��غ��ة ف��ي ال��م��ج��االت 
جامعات  بها  تزخر  والتي  المختلفة، 
العالم ومراكز الفكر واألبحاث، وكانوا 
دائًما أبناًء أبرارًا لم يدخروا جهًدا أو 

وسًعا لدعم مصر ومساندتها. 
ت��اري��خ  ع���ن  ش���ك���ري  ق����ال    -  14
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ي��ن ال��م��ص��ري��ي��ن: إن 
دبلوماسيي مصر، لهم باٍع طويل فكًرا 
وعلًما في مجاالت العمل الدبلوماسي 
على تنوعه، فهم كوادر ُمنتقاة من أبناء 
مصر وفق معايير موضوعية خالصة 

ال ُتعلي إال الكفاءة الرفيعة.
وزارة  إن  أيضا:  شكري  قال   -  15
الخارجية نجحت على مدار السنوات 
باستمرار قدرات  ُتنّمي  أن  الماضية 
ك���وادره���ا ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة، وض��م��ان 
جيل  م��ن  الخبرات  انتقال  سالسة 
الشيوخ إلى جيل الشباب وفق نظام 
التجديد  على  يحرص  دقيق  ُمحكم 
عروق  في  السارية  للدماء  الُمستمر 
القدر  ب��ه��ذا  تكتِف  ول��م  ال�����وزارة.. 
إلى  سعت  حيث  الخبرات،  نقل  من 
إتاحة الفرص التدريبية في الداخل 
والخارج، من أجل مواكبة التطورات 
والتفاعالت  المتالحقة،  ال��دول��ي��ة 
بها  يتسم  ب��ات  التي  التعقيد  بالغة 

المشهد الدولي أكثر من ذي قبل.
شكري الدبلوماسي الوطني العنيد 
وط��ن��ي��ة  إن  أق������ول  ال���ن���ه���اي���ة  ف����ي 

في  تظهر  تأثيرهم  وق���وة  ال��رج��ال 
ال��ش��دائ��د وال��م��ح��ن، إذ مرت  وق��ت 
كل  ك��ان��ت  عصيبة  ب��ظ��روف  م��ص��ر 
مستهدفة  ال��م��ص��ري��ة  ال��م��ؤس��س��ات 
بالتوغل اإلخواني فيها، وكان الملف 
فعندما  الملفات،  أهم  من  الخارجي 
وزارة  منصب  شكري،  سامح  تولى 
السابق  ل��ل��وزي��ر  خ��ل��ًف��ا  ال��خ��ارج��ي��ة، 
اإلطاحة  كانت  ال��ذي  فهمي،  نبيل 
من  واس��ع��ة  لقطاعات  مفاجئة  ب��ه 
ال��م��ص��ري��ي��ن، وس���رع���ان م��ا أج��رى 
السفراء،  مناصب  في  واسًعا  تغييًرا 
ليحّل محلّهم سفراء جدد ليس عليهم 
شبهة االنتماء للجماعة التي صنفتها 
السلطات المصرية »إرهابية« أواخر 

ديسمبر 2013.
 30 الدبلوماسية  الحركة  وشملت 
ارتياح  والق��ت  قناصل،  و8  سفيًرا، 
في  المصرية  ال��ج��ال��ي��ات  م��ن  ع��دد 
بخبرته  »ش���ك���ري«  وزرع  أوروب������ا، 
على  ق���ادرة  ك��ف��اءات  الدبلوماسية، 
الحقيقية لما يدور في  نقل الصورة 

مصر للعالم الخارجي.
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تحالف األحزاب بحث في الرؤية واألهداف.. 
حلقة )2-1(

تحالف األحزاب المصرية خمس سنوات من 
التعاطي اإليجابي والمساندة للدولة المصرية

يكتبها   –  محمد فتحي الشريف - تصوير محمد عبد الله  

أعضاء  ورؤى  أف��ك��ار  بعض  ع��ن  تحدثنا  واأله����داف(،  ال��رؤي��ة  ف��ي  )ب��ح��ث  حلقات  م��ن  الثانية  الحلقة  ف��ي 
في  ودوره  التحالف  تفاعل  عن  الحديث  اليوم  حلقة  في  تعالى  الله  شاء  إن  أستكمل  وس��وف  التحالف، 
األحداث المهمة التي شهدتها مصر خالل الشهرين الماضيين، منها الحوار الوطني، ومؤتمر المناخ، 
الهجمات  لبعض  التحالف  تصدى  كيف  وكذلك  الماضية،  األي��ام  في  عقد  ال��ذي  االقتصادي  والمؤتمر 
البرلمان األوروبي بشأن حقوق اإلنسان، على أن أستكمل في الحلقة  الشرسة على مصر، وآخرها قرار 
التحالف الذي أصبح يشكل ظهيرا سياسيا حقيقيا  الرابعة واألخيرة حصاد خمسة أعوام من تدشين 

المصرية. للدولة 



)83( )82()83(

استطاع  س��ن��وات  خمس  م��دار  على 
يكون  أن  المصرية  األحزاب  تحالف 
له دور فعال وغير مسبوق في كافة 
كما  ب��ال��دول��ة  م��رت  ال��ت��ي  القضايا 
ب���ارز ف��ي كافة  ل��ه دور وط��ن��ي  ك��ان 
الفعاليات، وفي هذا الشهر ديسمبر 
ع��ام��ه  ال��ت��ح��ال��ف  ي��ك��م��ل   2022
تيسير  النائب  كافح  إذ  ال��خ��ام��س، 
م��ط��ر م��ع م��ؤس��س��ي ال��ت��ح��ال��ف في 
الفترات السابقة حتى يستطيعوا أن 
عدد  وهو  سياسيا،   )42( يحشدوا 
السياسية  األح��زاب  نصف  يتجاوز 

في مصر.
الفعالة  المشاركة 

كبير  عدد  بوجود  التحالف  ويحظى 
م��ن ال���ك���وادر ال���ق���ادرة ع��ل��ى وض��ع 
واقتصادية  سياسية  استراتيجيات 
حلول  وضع  في  تساعد  واجتماعية 
تمر  التي  والمشاكل  األزمات  لبعض 
بها مصر، ولذلك كان له دور إيجابي 
تصورات  ووضع  الوطني  الحوار  في 
وكانت  الملفات،  م��ن  لعدد  ع��دي��دة 

للتحالف  االق��ت��ص��ادي��ة  المعالجات 
بارزة.

تيسير مطر: مستمر في مساندة 
مصر 

األمين  مطر  تيسير  ال��ن��ائ��ب  ي��ق��ول 
العام للتحالف، إن التحالف استطاع 
األس���اس���ي من  ال���ه���دف  ي��ح��ق��ق  أن 
إنشائه وهو مساندة الدولة المصرية 
تقوم  ما  كل  مع  اإليجابي  والتعاطي 
الشعب  السياسية لصالح  القيادة  به 

المصري.
التي  الخمس  السنوات  إن  ويضيف، 
تحديات  ش��ه��دت  ال��ب��الد  بها  م��رت 
ك��ث��ي��رة، ف��ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ب��ن��اء 
مالمح  وتغيير  وال��ت��ق��دم  والتنمية 
لتكون  شبابها  إلى  وإعادتها  الدولة 
رائدة قوية مؤثرة في اإلقليم والعالم، 
ومتآمرين  متربصين  نجد  ذلك  مع 
وتقدم،  نجاح  ك��ل  إف��س��اد  يحاولون 
شرم  مؤتمر  نجاح  بعد  وضح  وه��ذا 

الشيخ والمؤتمر االقتصادي.
إن  ق��ائ��ال:  م��ط��ر(  )تيسير  وي��ك��م��ل 

مصر  مساندة  في  مستمر  التحالف 
قمنا  ول���ذل���ك  وخ���ارج���ي���ا،  داخ��ل��ي��ا 
السياسية  للقيادة  الشكر  بتوجيه 
ع��ل��ى م��ا ت��ق��دم��ه ل��ل��ب��الد م��ن نجاح 
المناخ  مؤتمر  آخرها  وك��ان  وتقدم، 

في شرم الشيخ.
وأكد أمين التحالف على أن الشعب 
ال���م���ص���ري ال��ع��ظ��ي��م ي��ق��ف ح��ائ��ط 
الخونة  ض��د  ومتماسك  ق��وي  ص��د 
في  قاسيا  درس��ا  ي��وم  كل  ويعطيهم 
الوطنية التي ال يعرفونها، وكان آخر 
الدروس والعبر لهؤالء المجرمين هو 
يعد  الذي  الماضي   )11-11( يوم 
كشف  تم  عندما  الوطنية  أيام  أحد 
التي  الشعب  وطنية  وظهرت  الخونة 

تحطم آمال وأحالم المتربصين.
حسين أبو العطا: التحالف قدم 

رؤية اقتصادية نموذجية 
وي��ك��م��ل ال��م��س��ت��ش��ار ح��س��ي��ن أب��و 
االقتصادية  اللجنة  رئ��ي��س  العطا 
التحالف  إن  ق��ائ��ال:  التحالف  ف��ي 
وض���ع رؤي����ة اق��ت��ص��ادي��ة ت��ع��ب��ر عن 
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وتعالج  مصر  في  المقبلة  المرحلة 
االقتصاد  يعد  إذ  المشاكل،  بعض 
معاول  أحد  وهو  الحياة  عصب  هو 
بتقديم  قمنا  لذلك  الدولة،  استقرار 
تم  الوطني  للحوار  اقتصادية  رؤي��ة 
لكل  احترافية  معالجات  وضع  فيها 

األزمات االقتصادية في مصر.
وأكمل: إن هناك اهتماما واضحا من 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحفيز 
عصب  باعتباره  المصري  االقتصاد 
الحياة ومواجهة التحديات اإلقليمية 
والعالمية وتهيئة المناخ للمستثمرين 

الوطنيين واألجانب.

وأض����اف )أب����و ال��ع��ط��ا( ق��ائ��ال: إن 
األعمال  لرجال  التسهيالت  توفير 
في  ورد  ما  أبرز  المستثمرين  ودعم 
م��خ��رج��ات ال��م��ؤت��م��ر االق��ت��ص��ادي، 
المستثمرين  جذب  إلى  يؤدي  وهذا 
كافة  تذليل  بعد  األع��م��ال  ورج���ال 

العقبات لهم.
االقتصادية  اللجنة  رئ��ي��س  وت��وق��ع 
أن  العطا  أب��و  حسين  التحالف  في 
على  إيجابية  فعل  ردة  هناك  يكون 
االق��ت��ص��اد وال��س��وق ال��م��ص��ري في 

المقبلة. المرحلة 
ع��ل��ى ص��ع��ي��د ال��م��واق��ف اإلي��ج��اب��ي��ة 

ل��ل��ت��ح��ال��ف وال��ت��ع��اط��ي ال��ج��ي��د مع 
في  بارز  دور  للتحالف  كان  القضايا 
وردت  التي  المغالطات  على  ال��رد 
على  األوروب���ي  البرلمان  ق��رار  ف��ي 
من  التحالف  أحزاب  رؤساء  مستوى 
خالل بيانات بشكل فردي أو البيان 

المجمع الذي جاء فيه:
نص البيان 

المصرية  السياسية  األح���زاب  إن 
المنضوية تحت لواء التحالف والتي 
يرفضون  تضم )42( حزبا سياسيا 
القرار،  تضمنه  ما  كل  قاطع  بشكل 
البرلمان  ق��رار  حيثيات  ضمت  إذ 
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األك��اذي��ب  م��ن  هائال  كما  األوروب���ي 
والمغالطات واالدعاءات التي تجافي 
ال��ق��رار  أن  ع��ل��ى  وت��ؤك��د  الحقيقة 
أسس على تحيز واضح وغابت عنه 
وظهر  وال��م��وض��وع��ي��ة  ال��م��ص��داق��ي��ة 
يهدف  الذي  االستعالئي  النهج  فيه 
الداخلية  الشؤون  في  التدخل  إل��ى 
لوبي  خلفه  يقف  وال��ذي  المصرية 

متطرف كاره لمصر.
رفضه  ع��ن  التحالف  بيان  وأع���رب 
ال��ق��اط��ع ل��ه��ذا ال���ق���رار، ال���ذي يعد 
الهجمة  فصول  م��ن  ج��دي��دا  فصال 
الحريات  دول��ة  مصر  على  الشرسة 

غير  معلنا  وت��دخ��ال  وال��م��ؤس��س��ات، 
مبرر في شؤون دولة تتمتع بالسيادة 
وهذا يخالف مواثيق األمم المتحدة.
المصرية  األح���زاب  تحالف  وي��ؤك��د 
وغض  ت��ج��اوزه  يمكن  ال  ال��ق��رار  أن 
المغالطات  أن  عنه وخاصة  الطرف 
مصدري  ح��اول  واضحة  واألك��اذي��ب 

القرار وااللتفاف عليها.
وطالب )التحالف( البرلمان األوروبي 
بالتحلي بالمصداقية والشفافية بعد 
يتحكم  لوبي  لصالح  رهنا  أصبح  أن 
فيه ويقف وراء قراراته بريطانيا ومن 

خلفها جماعة اإلخوان اإلرهابية.

على  بالتأكيد  التحالف  بيان  وتابع 
كاذبة،  ادع���اءات  من  به  ورد  ما  أن 
حيثيات  ألن  ال��ت��وض��ي��ح،  تستوجب 
من  مستقاة  ك��ان��ت  ال��ك��اذب  ال��ق��رار 
معلومات  إلى  يستند  ال  كالم مرسل 

حقيقة.
وأكد تحالف األحزاب المصرية على 
والمساندة  ال��م��ح��دود  غير  ال��دع��م 
المطلقة للقيادة السياسية المصرية 
م��م��ث��ل��ة ف��ي ال��رئ��ي��س ع��ب��د ال��ف��ت��اح 
التي  المؤسسات  وك��اف��ة  السيسي 
وهي  الوطن  استقرار  ركيزة  تشكل 
القوات المسلحة المصرية والشرطة 
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الشامخ،  والقضاء  الباسلة  المصرية 
وكل القوى الوطنية في البالد.

بيانه  ف��ي  األح���زاب  تحالف  ووج���ه 
س����ؤاال ل��ل��ب��رل��م��ان األوروب�����ي ال��ذي 
يناصب مصر العداء ويصدر قرارات 
وكاذبة:  مسؤولية  وغير  مبرره  غير 

لماذا مصر؟
أكاذيب  األحزاب  تحالف  بيان  وفند 
وم��غ��ال��ط��ات ال��ت��ق��ري��ر ف��ي ع��دد من 
النقاط التي ذكرها التقرير الكاذب، 
وجاءت كلها مخالفة للحقيقة منها.

في  الطوارئ  قانون  استمرار    -  1

مصر على الرغم من توقف العمل به 
من أكتوبر 2021 العام الماضي.

2 -  في حين خالف التقرير الحقيقة 
حول مزاعمه بتطبيق عقوبة اإلعدام 
صحيح  غير  كالم  وهو  الطفل  على 
حاله  أي  تشهد  لم  فمصر  ومكذوب 

إعدام لطفل.
3 -  القانون المصري ال يضم في 
ولم  األطفال  إعدام  عقوبة  نصوصه 
األطفال  على  اإلع��دام  عقوبة  تنفذ 

في التاريخ المصري.
التقرير عن عمد  4 -  لقد تجاهل 

األمر  وهذا  المعتقلين،  عن  اإلفراج 
المصرية  فالدولة  النية،  سوء  يؤكد 
من  عدد  عن  رئاسيا  عفوا  أصدرت 
السياسيين تجاوز اآلالف في الفترة 

األخيرة.
للعفو  ل��ج��ن��ة  ش��ك��ل��ت  م��ص��ر    -  5
االستراتيجية  طبقت  كما  الرئاسي، 
الوطنية لحقوق اإلنسان، وهو ما تم 
قرار  حيثيات  في  عمد  عن  تجاهله 

البرلمان األوروبي الجائر.
عمد  عن  التقرير  تغافل  كما    -  6
ال��ح��وار ال��وط��ن��ي ال���ذي وض��ع ملف 
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حقوق اإلنسان في المقدمة وشارك 
الوطنية  القوي  كل  الحوار  هذا  في 

المعارضين. وكافة 
7 -  أغفل التقرير كل ما تحدثت 
به منظمات حقوق اإلنسان في مصر 
والذي سطر عدد منها تقارير مهنية 
ت��ؤك��د ع��ل��ى أن م��ص��ر بها  م��ح��اي��دة 

قواعد راسخة لحقوق اإلنسان.
ن��ج��اح مصر  ال��ت��ق��ري��ر  8 -  أغ��ف��ل 
ال���ذي أطلقت  ال��م��ن��اخ  م��ؤت��م��ر  ف��ي 
وكانت  الوفود  لجميع  الحريات  فيه 
وتحاكي  تنقل  اإلعالمية  المنصات 

الواقع.
البرلمان األوروبي  9 -  قزم تقرير 
قضية  ف��ي  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  مفهوم 
الفتاح  عبد  عالء  جنائيا  المحبوس 
الذي حرض على قتل رجال الجيش 
غير  التقرير  يجعل  وهذا  والشرطة، 

محايد.
أغ��ف��ل ال��ت��ق��ري��ر ال��م��ف��ه��وم   - 10
حاول  إذ  اإلن��س��ان،  لحقوق  الشامل 
لوبي  لصالح  مصر  على  الضغط 
القانون  بعدم تطبيق  إرهابي يطالب 
دعوة  يمثل  وه��ذا  المجرمين،  على 

للفوضى.
واختتم تحالف األحزاب بيانه برفض 
ومساندة  وتفصيال  جملة  التقرير 
الدولة المصرية، مؤكدين أن أوروبا 
خارج  إال  اإلن��س��ان  حقوق  تعرف  ال 
أرضيها، فهؤالء هم رموز االستبعاد 

واالستعمار والظلم.
ببعض  الثالثة  الحلقة  في  ونكتفي 
نستكمل  أن  على  التحالف  مواقف 
خمسة  حصاد  األخيرة  الحلقة  في 
األحزاب  تحالف  تدشين  من  أع��وام 
المصرية – تحيا مصر دائما وأبدا.
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 اإلسالم في إفريقيا.. دخل عن طريق 
الدعاة والتجار والزوايا الصوفية

يكتب 
 د. عبدالرحمان األشعاري

من المعلومات المتداولة بين الدارسين والباحثين في عالقة 
دخل  اإلسالمي  الدين  أن  هي  باإلسالم،  اإلفريقية  البلدان 
معظمه إفريقيا عن طريق التجار الدعاة، وأغلبهم كان على 
كانت  التي  الزوايا،  في  المتمثلة  الصوفية،  بالتيارات  عالقة 
المغرب  في  وخاصة  إفريقيا،  شمال  منطقة  في  منتشرة 
الفتوحات  طريق  عن  إطالقا  يدخل  ولم  وليبيا،  والجزائر 
الهالل  وبلدان  وإيران  مصر  في  الشأن  هو  كما  اإلسالمية 
الخصيب والمغرب وإسبانيا وبعض بلدان جنوب شرق آسيا. 

إمبراطورية سونينك
البلدان التي تدخل بشكل كبير في هذا الوصف، على  ومن 
التجار  لها  جلب  التي  غانا،  دولة  الحصر،  ال  المثال  سبيل 
اإلسالم  ووصل  ميالدية،  و708   639 عامي  بين  اإلسالم 
أيضا،  الدعاة  المسلمين، ومن خالل  التجار  غانا من خالل 
لكن ملك غانا لم يتحول إلى اإلسالم، ولم يفعل غالبية شعبه 
داخل  مستوطنات  ببناء  للمسلمين  أنه سمح  إال  أيضا،  هذا 
المسلمين  التجار  العديد من  استقر  وبالتالي،  إمبراطوريته، 

في كومبي، مدينة السوق الكبرى في غانا. 
عمليات  حول  مسلم  محلي  مجتمع  ازدهر  الوقت،  مرور  مع 
المسلمون  وكان  إفريقيا،  شمال  مع  الصحراء  عبر  التجارة 
في كومبي يملكون 12 مسجدا باإلضافة إلى وجود إمام أو 
زعيم روحي لهم، وقام علماء المسلمين بتدريس القرآن، وهو 

ما ساعد على انتشار اإلسالم بشكل واضح في دولة غانا.
ويورد أبو عبيدالله البكري، أحد الجغرافيين المسلمين في 
كتابه »المسالك والممالك«، نظرة مبكرة إلمبراطورية سونينك 
ميالدية  عام 1068  غانا خالل  ويصف  غانا،  في  القديمة 
بأنها كانت بلدا متقدمة للغاية اقتصاديا، »كان بلدا مزدهرا، 
وكان الملك قد استخدم المترجمين المسلمين، وكان معظم 

وزرائه وأمنائه من المسلمين أيضا«.

لتسجيل  الكفاية  فيه  بما  المسلمين  الوزراء  تعليم  وجرى 
الحكام  الملك، مع  نيابة عن  والرد،  العربية  باللغة  األحداث 
اآلخرين، وذكر البكري »كما أنهم مسلمون، فهم ينتمون إلى 
الجسم السياسي األكبر للعالم اإلسالمي، وهذا من شأنه أن 

يجعل من الممكن إقامة عالقات دولية معهم«.
قبائل الهوسا

وفي نيجيريا، كانت أولى القبائل التي وصلها اإلسالم هي قبائل 
»الهوسا«، وإن في وقت متأخر مقارنة مع قبائل أخرى في شمال 
وغرب إفريقيا، وجاء ذلك بعد إتمام الفتوحات اإلسالمية في 
إفريقيا في عهد الدولة األموية، بداية من مصر ووصوال إلى 
الثالث عشر  القرن  المحيط األطلنطي، وتحديدا في  ساحل 
الميالدي/ السابع الهجري، إلى أن تحولوا إلى اإلسالم بشكل 
كانت  حيث  الميالدي،  عشر  الخامس  القرن  بداية  مع  كامل 
لقبائل الهوسا سبع واليات مستقلة من حيث الحكم واإلدارة، 
لكل منها ملك ومجموعة من الوزراء، تستمد كل واحدة منها 
اسمها من المدينة الرئيسية التي تقطنها، وهي كاآلتي، كانو 

وزاراي ودورا وجوبير وكتسينا وزامغاريا. 
ومتفرقة  متعددة  لهجرات  »الهوسا«  قبيلة  مناطق  وتعرضت 
من الشعب الغالني الذي اختلط ب�«الهوسا«، وتأثر بعقيدتهم 
اإلسالمية ثم اعتنقها، وكان عمل المسلمين حينئذ التجارة، 
المسلمين  التجار  طريق  عن  لإسالم  طريقهم  كانت  والتي 
الذين وجدوا في بالد الصحراء الكبرى جنوبي دولة الخالفة 
كانوا  الذين  للمرابطين،  وكان  لبضائعهم،  سوقا  اإلسالمية 
في  اإلسالم  انتشار  في  مهم  دور  المغرب،  يحكمون  حينها 
الدعاة  وصل  حيث  إفريقيا،  غرب  عموم  في  كما  نيجيريا، 
وغينيا  نيجيريا  إلى  المسلمين  التجار  مع  المرابطون 
حتى  وجنوبها  الكبرى  الصحراء  مناطق  ومعظم  والكاميرون 

بالد الغابون.
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تنظيمات إسالمية
وفي العصر الحديث وعقب استقالل أغلب البلدان اإلفريقية 
ودينيا،  وثقافيا  سياسيا  البالد  خرب  الذي  االستعمار،  من 
في صفوف  الوعي  وبث  العلم،  لنشر  والدعاة  العلماء  انبرى 
وكان  بهم،  المحدقة  المخاطر  من  وتحذيرهم  المسلمين، 
لصحوة هؤالء العلماء وانتشار المد األثري الصوفي أثره الكبير 
النيجيري  العالمة  لدروس  وكان  لألفارقة،  الوعي  عودة  في 
الواليات  حكام  اقتناع  في  كبير  أثر  مثال  جومي  بكر  أبي 
اإلسالمية في نيجيريا بتطبيق الشريعة اإلسالمية، التي كانت 
تنهج نظاما سياسيا فدراليا، ما أدى إلى إعالن اثنتي عشرة 
والية نيجيرية اعتماد الشريعة حكما بين الناس، وهو ما أثار 
حفيظة المجتمع الدولي، خاصة منه الحقوقي، وجعله يستنفر 
جهوده للحيلولة دون ذلك، والضغط على الحكومة المركزية 

لمنعه دفاعا عن األقليات في البالد.
واالجتماعي  السياسي  السياق  وهذا  الظروف  هذه  ظل  في 
في  وتلويناتها  تشكالتها  بكل  اإلسالمية  التنظيمات  ستنشأ 
وظهورها  خصوصا،  نيجيريا  وفي  عموما  السمراء  القارة 
الخليجية  اإلسالمية  الخيرية  بالجمعيات  جهة  من  مرتبط 

التي تنامت وتفاقم ظهورها مع بداية الثمانينيات من القرن 
الماضي، ومن جهة ثانية بزعيمها ومؤسسها الشيخ إبراهيم 
ذكرى  إحياء  األخيرة  الفترة  في  تم  الذي  زكزاكي،  يعقوب 
اعتقاله عقب دهم بيته في مدينة زاريا خالل العام 2015، 
حتى غدت نيجيريا مرتعا للعديد من الجماعات والتنظيمات 
الحصر، جمعية  المثال ال  منها على سبيل  أذكر  اإلسالمية، 
يزيد على  إلى ما  أتباعها  التي يصل عدد  المسلمين،  تعاون 
األربعين ألفا، أغلبهم من الطالب والمستخدمين، ثم جمعية 
التجديد  وجماعة  اإلسالمي،  والمجلس  المسلمين،  تضامن 
الوحدة  وجماعة  المسلمين،  الطلبة  وجمعية  اإلسالمي 
إما  جميعا  وهم  والجماعة،  السنة  أهل  ومجلس  اإلسالمية، 
دون  من  هذا  اإلخوان،  من  أو  السلفية  المدرسة  من  ينهلون 
ذكر التيار الصوفي الذي يحتل مساحات كبيرة ليس فقط في 
نيجيريا ولكن في كل القارة السمراء، ويعتبر األكثر عددا، غير 
أن حضورهم السياسي يكاد يكون منعدما، والسبب في ذلك 
يعود إلى طبيعة تكوينهم الديني والعقدي من جهة، ومن جهة 

ثانية ضعف وهزالة تحصيلهم العلمي. 
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نردد على الدوام عبارة »األسرة نواة المجتمع«، والكثير ال يعلم البعد 
الداللي لهذه المقولة؛ فالنواة هي أصل الخلق وبناء الوحدة واستقرار 
النظام وبناء المجتمع، وقتل النواة )األسرة( وعدم استقرارها هو دمار 
وخراب األمم والشعوب، فالدولة المسؤولة هي التي تبحث عن نهضتها 
والتكافل  والتماسك  والمادية من خالل االستقرار  الروحية  الحضارية 
الحالي  فالصراع  الوحدة،  تحقق  مجموعها  في  مفاهيم  وهي  األسري 
غزو  أو  استيالب  حروب  شكل  يتخذ  أصبح  والحضارات  الدول  بين 
األسرة،  مفهوم  في  الفوضى  )األسرة( إلحداث  النواة  يستهدف  فكري 

ومنه السعي لتفكيكها والقضاء على مقوماتها.
التبعية  معنى  يحقق  ممارس  هو عدوان  المجتمع  روابط عرى  فك  إن 
غزو  مقاومة  الممكن  »من  هيكو:  فيكتور  تعبير  حد  وعلى  الفكرية، 
الجيوش، ولكن ليس من الممكن مقاومة األفكار«، وعند غياب مقاومة 
)عقيدة  لألمة  الذاتية  الهوية  عن  االنسالخ  يحدث  السامة  األفكار 

وفكرا( فيسهل غزوها والتحكم في إرادتها فتصبح مستعبدة.
ال شك أن الحرب الفكرية لتدمير األسرة تنطلق من تخطيط منهجي 
خبيث قوامه ثنائية التزييف واإلحالل، أي تزييف الوعي بتكامل أدوار 
على  يقوم  وهو  اإلحالل  ليسهل  والتشكيك(،  )التشويش  األسرة  أفراد 
التعاون،  مكان  المساواة  مفهوم  كإحالل  بأخرى  المفاهيم  استبدال 
والحقوق مكان المهام، واالنحراف األخالقي مكان الحرية الشخصية، 

والمحصلة دمار داخلي للمجتمع بتخريب نواته وهي األسرة.
األسرة  تدمير  إن سالح  األسرة:  أفراد  أدوار  بتكامل  الوعي  تزييف   -
األقطاب  بين  الصراع  في  متبادل  بشكل  مستعمل  المجتمع  قهر  ومنه 
واألنظمة العالمية، فعبر وثيقة أمريكية رسمية، وهي عبارة عن شهادة 
لها بيل وود في جلسة استماع أمام الكونجرس األمريكي في السابع  سَجّ
»الهيمنة«  ب�  يعرف  الوثيقة عما  يوليو عام 2003، تضمنت  عشر من 
و«الهيمنة المضادة« أي سعي الماركسيين لخلق ثقافة مضادة لتحطيم 
الثقافة الغربية، تكشف هذه الوثيقة ارتباط الحركة النسوية بالفلسفة 
في  الماركسيات  النسويات  لعبته  الذي  الخطير  والدور  الماركسية، 

تدمير األسرة بإقناع أعضائها بأنهم ضحايا بناء أبوي.
يرتبط  األمر  أن  األمريكي  االستراتيجي  التنظير  لمفكري  جليا  وكان   
واألم  األب  بين  األدوار  بتكامل  كمسلمات  االقتناع  من  الوعي  بتغيير 
إلى رفع شعار التخلص من األسرة األبيسية )قيادة األب( إلى األسرة 
فكري  جدال  إلنشاء  التحريض  وسوسة  وهي  األم(،  )قيادة  األميسية 
ويعّقب  األسري،  التنازع  إلى  التكامل  من  االنتقال  ومنه  الموضوع  في 
األبوي- في حقيقته  النظاُم -البناء  بأن »هذا  الوعي  تزييف  وود على 
الثقافة  حفظت  التي  والمؤسسات  االجتماعية  األبنية  هذه  إال  هو  ما 
ن  والتعُفّ االجتماعي  الفساد  انتشار  قبل  لفترة طويلة،  ملتحمة  الغربية 
الذي نراه اليوم«. ما يعني أن األسرة في بداية وجودها اإلنساني األول 

انبنت على لحمة احترام المهام الطبيعية لكل من األب واألم في توزيع 
متوازن لألدوار وبشكل منسجم يراد منه إحداث النمو الطبيعي سواء 
كعمارة  اقتصاديا  اجتماعيا  نموا  أو  لألطفال،  سليما  تربويا  نموا  كان 
القوى  بين  الحضاري  الصراع  فولد  البشرية،  للجماعات  وعمران 
األسرة،  وأمن  وحدة  استهدفت  الفكرية  الحروب  من  صورا  المهيمنة 
ما يفرض بناء حصانة ضد هجمات الحروب الفكرية الموجهة لألسرة 
التربية األسرية، وفق  يقوم على  الجماعية بوعي مشترك  التعبئة  عبر 
في  وود  بيل  من  كان  فما  األسرة،  أفراد  بين  والتكافل  التراحم  قيم 
شهادته أمام الكونجرس إال أن أقر بحتمية بناء مناعة فكرية، بالقول: 
»على القادة السياسيين والدينيين والمحافظين، والقضاة والمحامين، 
على  الحريصين  األمريكيين  وغالبية  خاصة،  بصفة  واآلباء  والعائالت 
حربًا  هناك  أن  بوضوح  يفهموا  أن  والمجتمع  األسرة  ومثاليات  قيم 

مفتوحة قد أُعلنت ضدهم وضد مجتمعهم«. 
على  لنا  برهان  الغربي  المجتمع  داخل  من  نقلناه  الذي  النقاش  وهذا 
إلزامية اإلسراع في تأهيل وتكوين أفراد أمتنا بقيمة ما نملك من قيم 
األسرة  بأهمية وحدة  تربويا  وعيا  ترسيخها  إلى  تحتاج  نبيلة  أخالقية 

وتكامل أدوار أفرادها.
 - عدم القبول بسياسة اإلحالل واالحتالل: غباء هذا الذي يعاش إن 
خالل  أمتنا  أرض  احتلت  والتي  االستعمارية  القوى  أن  بعد  ندرك  لم 
والتي  الهيمنة  وهو  السلطة  هوس  تمارس  تزال  ال  الزمن  من  قرنين 
كان  واالزدهار  التقدم  تحقق  األسرة  وألن  التسلط؛  مفهوم  إلى  تتحول 
العمل جادا بإعالن حرب تدمير داخلي مكمل لتزييف الوعي، وهو اتباع 
الفكرية  مرجعيتنا  استبدال  خالل  من  االحتالل  قصد  اإلحالل  منهج 
اإلنسان  لحقوق  الدولية  بالمنظومة  األخالقية،  ومنظومتنا  األصيلة 
كلمات  فتحل  الفكري؛  االحتالل  لترسيخ  اإلحالل  مفهوم  توطين  بغية 
وترفع شعارات مثل: »المساواة« و»حقوق اإلنسان«، تدعو إلى التساوي 
المطلق بين المرأة والرجل في جميع الميادين: السياسية واالقتصادية 
والثقافية والمدنية، سواء في األدوار أو الحقوق أو التشريعات، وتعتبر 
»تمييًزاً  والمرأة  الرجل  بين  التشريعات  أو  األدوار  هذه  في  فارق  أي 

وعنفا ًضد المرأة« يتوجب القضاء عليه. 
لقد حدث تحول في منهج وطريقة الصراع والحروب بين الدول واألمم، 
استهداف  على  إجماع  وصار  فكرية،  حروب  إلى  عسكرية  حروب  من 
األخالقي  األسرة  فتماسك  المجتمعات،  وجود  نواة  باعتبارها  األسرة 
يعني تماسكا للمجتمع وللدولة التنموي واالقتصادي، فعمل محور الشر 
األدوار  بتكامل  الوعي  بإبدال  التزييف  واإلحالل،  التزييف  ثنائية  إلى 
بين أفراد األسرة الواحدة إلى التفرقة والتشويش والتشكيك، واإلحالل 
بتعويض قيم كالتعاون والتكافل بمفاهيم جوفاء كالمساواة الغرض منها 

االحتالل لفرض الهيمنة والتبعية. 

الدكتور سمري الوصبي

الحرب الفكرية على األسرة العربية..
سياسة تزييف الوعي واإلحالل واالحتالل

يكتب..



)91( )90(

 ،٢٠١٨ لسنة   ١٨١ برقم  الصادر  المستهلك  حماية  قانون  ألزم 
الصناعة  عيوب  ضد  المعمرة  خصوصاً  السلع  بضمان  المورد 
للسلعة،  المستهلك  استالم  تاريخ  من  األقل  على  عامين  لمدة 
وذلك مع عدم اإلخالل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية 

أفضل.
بادئ ذي بدء، يمكن تعريف شهادة الضمان وفقاً لما نصت عليه 
المواصفة القياسية الشتراطات الضمان كما يلي: مستند مكتوب 
يقدم من البائع أو مركز الخدمة للمشترى يتعهد بموجبه المنتج 
ويطابق  وظيفته  يؤدي  وأن  معيب  غير  المنتج  يكون  أن  وكيله  أو 
المواصفات الخاصة به خالل فترة سريان الضمان، ويشمل هذا 
الغيار  قطع  أو  الصيانة  أو  اإلصالح  أعمال  تكلفة  كامل  االلتزام 

التي يجب أن تكون أصلية وجديدة.
قانون حماية  ٢٠ من  المادة  ورد في  كما  العام،  المبدأ  فبحسب 
التعاقد  محل  المنتج  جودة  المورد  يضمن  المصري،  المستهلك 
وسالمته طوال فترة الضمان، كما يضمن توافر المواصفات التي 

تم التعاقد بناًء عليها.
فإنه من البديهي ومن الطبيعي، أن يكون المنتج موضحاً ومحدداً 
ألزمه  كما  للجهالة  نافياً  تحديداً  السلعة  ولمواصفات  لبيانات 

المشرع بذلك في نصوصه األولى من ذات القانون. 
السلع  بالذكر  المستهلك  حماية  قانون  من   ٢٢ المادة  وخصت 
المعمرة  السلع  بضمان  المورد  يلتزم  أنه  وأوضحت  المعمرة، 
استالم  تاريخ  من  األقل  على  عامين  لمدة  الصناعة  عيوب  ضد 
أو  ضمانات  بأي  اإلخالل  عدم  مع  وذلك  للسلعة،  المستهلك 
الحاالت  في  أما  للمستهلك.  أفضل  اتفاقية  أو  قانونية  شروط 
من  تشغيل  أو  تركيب  إلى  تحتاج  التي  المنتجات  تحتاج  التي 
جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل 
أقصى شهران من  بحد  وذلك  الشراء.  تاريخ  من  وليس  الفعلي، 

تاريخ استالم المستهلك للمنتج. 
المستهلك  إلى  المورد  يسلم  أن  يجب  أنه،  بالذكر  لجدير  وإنه 
التاريخ  ذلك  من  ألنه  الفعلي،  التشغيل  تاريخ  به  مبيًنا  إيصاالً 
على  فيجب  قانوناً.  المقررة  للمدة  الفعلي  االحتساب  يبدأ  فقط 
على  الحصول  على  واإلصرار  والدقة  الحذر  توخي  المتعاملين 
شهادة الضمان المقررة قانوناً، في ذات الوقت مراجعة البيانات 
أو  ثبات  ذلك  على  فيترتب  الفعلي.  للتشغيل  الحقيقية  والتواريخ 

ضياع بعض الحقوق القانونية.
 ٢٣ المادة  أوضحته  فقد  ذاته،  الضمان  ومحتوى  نطاق  عن  أما 
من قانون حماية المستهلك، حين نصت على أنه يشمل الضمان 
األصلية  الغيار  وقطع  واإلصالح  والفحص  الكشف  أعمال 
المنتج  نقل  ونفقات  الفنيين  انتقال  نفقات  تجمل  إلى  باإلضافة 

عند الحاجة إلى اإلصالح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو 
مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد اإلصالح، بما في 

ذلك نفقات التركيب والتشغيل. 
بفترات  المستهلك  بإعالم  الضمان  فترة  خالل  المورد  ويلتزم 
به  موضًحا  إيصاالً  المستهلك  يسلم  وبأن  الدورية،  الصيانة 
بإصالح  المورد  يقم  لم  وإذا  وصيانة،  إصالح  أعمال  من  تم  ما 
النوع  ذات  من  جديدة  أخرى  بالسلعة  يستبدل  بأن  التزم  المنتج 
والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد واألحوال التي 

تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
خالل  مرتين  من  أكثر  السلعة  في  ذاته  العيب  تكرار  حالة  وفي 
جوهرًيا  يؤثر  بما  لها  المستهلك  استالم  تاريخ  من  األول  العام 
على جودة األداء الوظيفي للسلعة، ألزم المشرع المنتج بضرورة 
أي  دون  والمواصفات  النوع  ذات  من  جديدة  بأخرى  استبدالها 

تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها.
المنزلية  والتركيبات  والصيانة  التشطيبات  خدمات  ولمورد 
الذكر،  سالف  القانون  من   ٢٦ المادة  عليها  نصت  خصوصية، 
والتركيبات  والصيانة  التشطيبات  خدمات  مورد  يضمن  حيث 
من  توريده  تم  وما  أعمال  من  بتنفيذه  قام  ما  المنزلية صالحية 
منتجات لمدة سنة على األقل، ويكون الضمان ثالث سنوات على 

األقل إذا كان العيب راجًعا لغش أو إهمال جسيم.
ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصالحية 
فيها،  النقص  يجبر  ما  أو  مقابلها  برد  أو  الخدمة  تقديم  بإعادة 
وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما 

يقرره الجهاز عند الخالف.
المنزلية  والتركيبات  والصيانة  التشطيبات  خدمات  مورد  ويلتزم 
بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة األعمال المتعاقد 
المتوقعة، وأي  والتكلفة  التعامل ومواصفاته  يثبت  عليها، إيصاالً 
لم  فإذا  القانون،  لهذا  التنفيذية  الالئحة  تحددها  أخرى  بيانات 
يسلم المورد اإليصال على النحو المبين بالفقرة السابقة، يكون 

للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق اإلثبات.
حماية  بجهاز  التواصل  طرق  بأهم  التذكير  نود  النهاية  وفي 
لجهاز  مباشرة  الشكوى  تقديم  في  الرغبة  حالة  في  المستهلك، 
بنا  الخاص  الساخن  بالخط  االتصال  يمكن  المستهلك  حماية 
آب  واتس  أو عن طريق  أرضي،  أي خط  من خالل   )19588(

على رقم 01577779999.
أو إرسال الشكوى من خالل الفاكس على رقم 0233055753
أحمد  شارع   96 بالعنوان  الجهاز  مقر  إلى  التوجه  كذلك،  أو 
عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى 

باليد.

د. يرسا شعبان

الضمان في قانون حماية المستهلك المصري

تكتب..
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عام  أبريل  منذ  كامل  بشكل  متوقفة  السلمية  العملية  أن  رغم 
العملية  لتحريك  والدولية  األمريكية  المحاوالت  2014م، وكل 
السلمية باءت بالفشل أمام التعنت اإلسرائيلي في كل السنوات 
الماضية والتي كان بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومات اإلسرائيلية 
المتعاقبة، ورغم أن المشهد اآلن أصبح أكثر وضوحا من خالل 
وصول اليمين المتطرف للحكم في دولة االحتالل، فهذا يعني 
بشكل قطعي أن عملية السالم ماتت بشكل نهائي، ولن تستطيع 
دول العالم تحريك هذا الملف، إضافة إلى أن نتنياهو ال يؤمن 
على  المعتمد  االقتصادي  بالسالم  ويؤمن  السياسي،  بالسالم 
الرشاوي االقتصادية، كما رأينا فترة حكمه السابقة حيث سمح 
وزاد  أبيب،  تل  إلى قطاع غزة عبر  األموال  إدخال  لدولة قطر 
من حجم تصاريح العمل في الضفة الغربية، مع سعيه لتثبيت 
الفلسطينيون  قدمها  هدية  أهم  واعتباره  الفلسطيني  االنقسام 

بأيدهم إلسرائيل.
في  المشهد  وضوح  رغم  الجزائر  قمة  في  العرب  أن  الغريب 
انتخابات الكنيست اإلسرائيلي، ومعرفة الجميع بوصول اليمين 
للحكم قبل صدور البيان الختامي، إال أننا شهدنا تمسكا عربيا 
بالمبادرة العربية للسالم والسعي إلعادة العملية السلمية للحياة 
وتسهيل كل الظروف لعودة المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، 
وكأن المطلوب عربيا الحديث عن سالم بعيدا عن الواقع، وكنت 
أتمنى أن يفكر العرب خارج الصندوق ويرفعوا سقف مطالبهم 
في ظل رفض االحتالل ألدنى الحقوق وأقلها مطالبة المجتمع 
الدولي بتنفيذ قرار التقسيم 181 والذي يمنح العرب دولة على 
حدود 46 بالمائة من أرض فلسطين التاريخية بدال من التمسك 

بالمبادرة العربية للسالم التي لم يعرها االحتالل أي اهتمام.
وعودة لحكومة نتنياهو القادمة فإن من مصلحة نتنياهو تشكيل 
حكومة يمينية ضيقة من األحزاب التي تعتبر كتلته القوية وهي 
الدينية، شاس ويغودات  الليكود، الصهيونية  مكونة من أحزاب 
هتوراه والتي ستمثل سياج حماية لنتنياهو، حيث يحتاج نتنياهو 
لهذا التكتل لتمرير قرارات لم يستطع تمريرها في الحكومات 
الماضية مثل منع التحقيق أو محاكمة أي سياسي أثناء عمله في 
أي وظيفة رسمية، وبالتالي يهرب نتنياهو من كل ملفات الفساد 
بتعيين  للحكومة  يسمح  قانون  تمرير  إلى  إضافة  تطارده،  التي 
وضع  وبالتالي  مستوياتهم،  بكل  والقضاة  القضائي  المستشار 
قضاة يأتمرون بأمر الساسة، كذلك إصدار قانون من الكنيست 

باعتبار قرارات الكنيست قرارات نافذة ال يمكن لمحكمة العدل 
الطعن عليها كما يحدث حاليا، وهذه القرارات تحتاج إلى أغلبية، 
لتحقيق  األحزاب  لهذه  نتنياهو  يحتاج  وبالتالي  إجماعا،  وليس 
أهداف عجز عن تحقيقها من قبل، لذلك سنجد نتنياهو ُيرضي 
التنازل  أنها من الصعب  البعض  يعتقد  اليمين ويمنحه حقائب 
عنها خارج الليكود مثل حقيبة األمن الداخلي وحقيبة المالية، 
ولن يكترث نتنياهو ألي ضغوط أوروبية أو أمريكية لعدم تشكيل 
واألهم  وزرائها،  وسموتريش من ضمن  غفير  بن  يكون  حكومة 
لنتنياهو في هذه المرحلة هي مصالحه، واليمين الثيروقراطي 
لمصلحته تشكيل الحكومة الضيقة لتمرير قوانين دينية أهمها 
من  وغيرها  الجيش  في  الدينية  المعاهد  طالب  خدمة  عدم 

قرارات تحول هذا الكيان لدولة يتحكم بها رجال الدين.
األهم بالنسبة لنا كيف ستتعامل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة 

مع الفلسطينيين؟
قد يكون فلسطينيا التعامل مع الحكومة اليمينة بشكل مباشر أمرا 
صعبا، ولكن العالقة رسميا بين السلطة الفلسطينية واالحتالل 
ستستمر مع األجهزة األمنية واإلدارة المدنية اإلسرائيلية كما هي 
اآلن، وأي تصعيد من حكومة نتنياهو بن غفير ستمثل حرجا كبيرا 
للسلطة التي تريد أن تحافظ على شعرة معاوية في العالقة مع دولة 
االحتالل حتى ال يدفع أي توتر لقطع العالقة مع االحتالل وبالتالي 

انهيار السلطة الفلسطينية. 
والقدس سيكون  الغربية  الضفة  الفلسطيني خاصة في  الشعب 
المدن  على  تعٍد  وأي  االحتالل،  مع  المباشر  المواجهة  في خط 
الفلسطينية سيقابلها مقاومة شعبية كما نرى اآلن في نابلس وجنين 
والخليل، أما قطاع غزة فستسعى حكومة غزة لعدم توتير الحدود 
مع االحتالل، ولكن في حال قرر االحتالل الهجوم على قطاع غزة 

سيكون رد فعل للمقاومة.
وأتوقع رغم التصعيد الذي قد تشهده الضفة والقدس من قبل 
األسلوب  نفس  على  ستعتمد  السلطة  أن  إال  اإلسرائيلي  اليمين 
اإلسرائيلي  الجانبين  مع  األمنية  العالقة  على  والحفاظ  السابق 

واألمريكي.
زيادة  هو  الهاشمية  األردنية  وللمملكة  للسلطة  األكبر  الحرج 
اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى، خاصة بعد أن يستلم 
المتطرف بن غفير وزارة األمن الداخلي وبالتالي يسهل االقتحامات 
اليومية ويشرعنها خاصة أنه سيكون مشرفا على األجهزة الشرطية 

د. أيمن إبراهيم الرقب

حكومة نتنياهو القادمة ومستقبل العملية السلمية 

يكتب..
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وبالتالي توفير حماية للمقتحمين يوميا لألقصى.
والسلطة الفلسطينية في وضع ال تحسد عليه فهي ال تريد أن 
تنمو ظاهرة عسكرية في الضفة تضعف السلطة وتعيد مشهد 
السلطة  أضعفت  والتي  غزة  قطاع  في  المسلحة  الميليشيات 
ستسعى  السلطة  وبالتالي  2006م  عام  في  النهيارها  ودفعت 
للسيطرة على أي ظهور مسلح مثل عرين األسود أو كتائب جنين 
حتى ال تتحول لظواهر ترهق السلطة، وذلك لفقدان الثقة بين 

السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
وأيضا كما أشرت سابقا السلطة لن تقطع التنسيق األمني الذي 
األمنية  واألجهزة  واالحتالل،  السلطة  بين  معاوية  شعرة  يمثل 
لن  اليمينية  الحكومة  بأن  السلطة  طمأنة  تواصل  اإلسرائيلية 
يسمح لها بالتدخل بشق العالقة األمنية بين السلطة وإسرائيل، 
األمنية  المشتركة  العمليات  غرفة  عمل  استمرار  إلى  إضافة 
السي  جهاز  يمولها  والتي  الفلسطينية  اإلسرائيلية  األمريكية 
العمل  التي تمول  أيه األمريكي، إضافة للصناديق الخاصة  آي 
المشترك بين األجهزة األمنية الفلسطينية واإلسرائيلية وبالتالي 
بوجود  تأثير  دون  كما هي  األمنية ستستمر  العالقة  أن  أعتقد 

حكومية يمينية أو يسارية.
وأتوقع أن تبقى األمور كما هي دون أي تغيير، وسيكتشف اليمين 

المتطرف الذي نادى بحل السلطة، أن بقاءها أفضل من حلها.
أُنجز سيحل الكثير  يبقى الملف األهم للفلسطينيين والذي لو 
من القضايا أال وهو ملف المصالحة الفلسطينية، ورقة الجزائر 
وضعت دون الحديث عن آليات تحقيق المصالحة الفلسطينية 
التي يوما بعد يوم تصبح بعيدة، وهذا االنقسام عار على صناع 
السياسة الفلسطينية، االحتكام للديموقراطية هو الحل الوحيد 
والبرلمان  الرئاسة  في  يمثله  من  الفلسطيني  الشعب  ليختار 
االحتالل  رفض  ظل  وفي  الفلسطيني،  الوطني  والمجلس 
يحتاج  فإجراؤها  القدس  في  االنتخابات  إلجراء  اإلسرائيلي 
آليات جديدة بعيدا عن أي قرار إسرائيلي خاصة أن االنقسام 
لمصلحة االحتالل، واالنتخابات هي البداية إلنهاء االنقسام دون 
ذلك حراك دون جدوى في ظل فقدان الثقة بين أكبر فصيلين 
هما حركتا فتح وحماس، وبعد االنتخابات تبدأ مرحلة بناء الثقة 
ونظام سياسي جديد واستراتيجية فلسطينية واحدة لمواجهة 

التحديات الكثيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.
فتح  حركتي  وملعب  مازن  أبو  السلطة  رئيس  ملف  في  الكورة 
وحماس ليكتب التاريخ عنهم إما التقدير واالحترام وإما اللعنة 
وبعضها  قوة  وال  لها  حول  ال  الفصائل  باقي  جيل،  بعد  جيال 

مستفيد من االنقسام.
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الفاشلة  األنظمة  سقوط  نشهد  ونحن  العارمة،  الفرحة  من  نقفز 
ونهلل  شعوبها،  مع  الودية  العالقة  وأهملت  عيوبها،  تغط  لم  التي 
للجماهير الغاضبة وهي تخرج إلى الشوارع المغبرة، تحت رعاية 
من قنوات داعمة. وفي زخم الحماس، يغيب العقل ويزداد البأس، 
يجب  الملعونة  السلطة  بأن  مقتنعين  المجهول،  نحو  بقوة  ونندفع 
أن تؤول إلى األفول كي نسترد حريتنا المرهونة. ورغم أنني أؤيد 
الجموع في انعتاقها إال أنها في ذروة حماسها تغفل عن الجهة التي 
توجهها فتنساب طائعة لمخططاتها، وتنقض على مقدراتها، وتتلف 

معتقداتها، حتى تصبح الفوضى العارمة هي الشائعة.
ال شك أن المتأسلمين قد لعبوا دورا رئيسيا في توجيه الجماهير 
إلى الهاوية التي كانت معدة لهم باتفاق مشبوه مع القوى الباغية، 
وكالعادة زّوروا »تاريخ معاناتهم« ليبيعوا للناس معتقداتهم، وامتطوهم 
كي يتسلطوا على كل شريحة في الدولة، تتيح لهم السيطرة عليها 

والتفرد بحكمها.
وفي خضم الحماس المفرط، وغياب المنطق، والخوف من الخطر 
المحدق أحس بعض األمنيين بالخدعة، ورصدوا من يدير اللعبة، 
قائمة،  زالت  ما  التي  بالدوائر  واتصلوا  الفاعلة،  الدول  فاكتشفوا 
اليأس والقنوط، ولجؤوا إلى تبادل  ولكنها كانت مكبلة، فأصابهم 
المتدخلة،  الدول  في  يشككون  ظلوا  الذين  الثقات  مع  المعلومات 

ويرقبون المسرحية المهزلة. 
ورغم حسن إدارة المؤامرة، وسرية الحركة، واالتصاالت الواسعة 
تلهفهم على  نتيجة  انكشف  ومأربهم  افتضح،  اإلخوان  أمر  أن  إال 
السلطة، وتسرعهم في التهام الكعكة. وكانت خسارتهم فادحة في 
االنتخابات األولى، رغم متاجرتهم بما عانوه في سجن أبي سليم، 
وتضخيم جرائم النظام السابق، الذي خرجت الجماهير من أجل 
إسقاطه، فلم يجدوا إال التحالف مع باقي التنظيمات المتأسلمة من 
أجل كسب جمهرة مثمرة. ولكن وحشية هذه التنظيمات، واعتمادها 
منهج الذبح والتصفيات وّطن لدى المواطن البسيط حقيقة مأربهم، 
وعجل بسوء منقلبهم، حتى جاءت االنتخابات سنة 2014 فأودت 
المدوي.  المعنوي، وإسقاطهم  إلى إفالسهم  بكل حيلهم، وأفضت 
مؤسسات  كل  بخناق  إمساكهم  منهم  الناس  تململ  في  زاد  ومما 
المزري  الواقع  في  واإلسهام  العملة،  بسعر  والمضاربة  الدولة، 

بتخطيطات لم يستطيعوا مع الزمن مداراتها.
نحن لسنا ضد التغيير، بل نراه منطلقا إلى تفكير أوسع يقود إلى 
آفاق أرحب، ولو أن حكام الدول التي شهدت الثورة استمعوا للكثرة، 

مع  وتواءموا  التدبير،  من  القليل  وأعملوا  الصفوة،  تأثير  وأهملوا 
شعبهم الفقير، لما نجحت هذه »الثورات،« ولما أفضت لكل ما هو 

آت.
العربية يجلس  الساحة  الفاسد في  الحاكم اإلقصائي  فبينما كان 
على أريكته مطمئنا إلى وداعة القطيع، كانت األيادي الخفية تخلط 
»الربيع«  عرابي  بأمر  الجموع  على  التراب  ليزحف  بالماء  الرمل 
الذي بانت نواياه في كتابات ونظريات جمة بشرت باجتياح األمة 
برا وبحرا وجوا. وألننا شعب ال يقرأ، وإن قرأ يقرأ فقط السطور 
قابلته  فنّبه قومه،  المضمون، ومن فهمه  الغامقة، فقد غفلنا عن 
عيون ذابلة، وآذان مغلقة، وقلوب مصمته، فارتد إلى مكمنه يعاني 

الغربة في وطنه. 
بتنبؤات  وانتشينا  كسنجر،«  »هنري  وعود  في  الحلو  السم  تذوقنا 
»بريجنسكي،« وغفلنا عن تهديدات »برنارد لويس« لتقسيم المقسم، 

وتهميش المهمش.
وحينما خرجوا علينا بطوفان حرية النساء، وحقهن في الحياة التي 
كانت مطلبنا دائما، لم ننتبه إلى غرض الملياردير »جورج سورس« 
لتكون  الطائلة  األموال  يدفع  وهو  العباد،  ومنهك  االقتصاد  مدمر 
ليفسح  النساء  على  بالتركيز  سائغة،  لقمة  المدنية  المنظمات 
الطريق »لسيداو« القادمة. واألدهى أننا استمعنا معجبين بمقوالت 
»برنارد لويس« وهو ينّظر لتقسيم الشرق األوسط مستبعدا العرب 
من مواقعهم التاريخية، ومقحما إسرائيل واألمة التركية كالعبين 
أساسيين في معركة خفية. ومن ثم جاءتنا منظمة »فريدوم هاوس« 
أكبر خدعة  الغافل ليشارك في  العربي  المجتمع  القلة من  تنتقي 
دور  لتأكيد  كصفوة،  أحضروا  بأنهم  مفتخرون  أعراب  بها  يقوم 
نفسه  أي منهم  ولم يسأل  اآلفاق األخرى،  المنفتح على  المجتمع 
لماذا يختارونه وهو النكرة في عالم التفكير والفكرة. ويتقدم »جين 
شارب« بمقترح القضاء على العسكر لكي ينتصر الفكر الحر. ورغم 
أننا ندين العسكرتاريا في كثير من الممارسات القمعية واالنفرادية، 
والمغامرات الوهمية، إال أن نظرية هذا الرجل لم تأخذ في الحسبان 
طبيعة الوسط، وال تطلعات الشعب، واعتمدت على معتقدات غربية 
على  إسقاطها  في  صائبة  دوما  تكن  لم  أنها  الزمن  أثبت  عتيقة 
الشعوب األخرى، ولم يكن مأربها قيادة الجموع إلى نهايات أسمى. 
الميدانية.  التنفيذات  دور  كوهين«  وجاريد  ليفي،  »برنارد  وأخذ 
على  المساعدة  غطاء  تحت  »بالثوار«  باالتصال  األول  فاضطلع 
باألحضان،  فتلقوه  دعائية،  بشبكة  متلفعا  الدكتاتورية،  إسقاط 

عيل عمر التكبايل

سوء التفكير في الشرق األوسط الكبير

يكتب..
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وتبادلوا  المموهة،  الصور  وأخذوا  مؤخرته،  ولحسوا  أنفه،  وقبلوا 
يرونه  وهم  قيادهم،  فسهل  زمامهم،  وسلموا  المحرمة،  األنخاب 
يمدهم بالسالح ليقتل بعضهم بعضا. أما الثاني فقد أكمل الدور 
التمويهي القاضي بقيادة الرأي العام في مجتمع مفتون بإنجازات 
الغرب، في صفحات خالبة من الفيس بوك، والتيك توك، واليوتيوب 

واإلنستغرام تمهد إلى تغييب الوعي الذي هو أصال مغيب. 
ولم يكن هؤالء الفاعلون وحدهم في الميدان، فقد شابت أصواتهم 
التاريخ  ونهاية  »لهنتنجتون،«  الحضارات  بصراع  تبشر  نشازات 
أفغانستان  مبيتا هو غزو  كان  األمر  أن  يثبت  والذي  »لفوكوياما.« 
ثم  ومن  الشرقي،  العربي  العالم  مفتاح  العراق  وتدمير  آسيا،  رئة 
تصريحات »رامزفيلد« الالمسؤولة بزرع الفوضى الخالقة في سبع 

دول عربية. 
التي  الفكرية  والترهات  النظريات  أن كل هذه  األمر  والغريب في 
تنادي بهيمنة التيار الليبرالي الغربي أتت من المحافظين والصهاينة 
الحالمين بعالم تسوده أفكارهم البالية، وهم الذين ابتدعوا وشجعوا 
زعزعة  إلى  يقود  الذي  هو  أنه  ادعوا  ثم  اإلسالمي  الديني  الغلو 
استقرار العالم النامي، ونسوا تصريحات »مانوارينج« المقيتة عن 
االنهيار الداخلي بقتل األطفال ونشر األمراض لتقليل سكان العالم 
الشعور  وهذا  الحقيقة.  هي  القوية  الليبرالية  الصفوة  تبقى  كي 
مقدرات  على  للهيمنة  الطامح  الغرب  على  جديدا  ليس  بالتفوق 
العالم، فهم دائما يدعون أن ميراث حضاراتهم يأتي من الحضارة 
اليونانية والرومانية، كأن باقي الحضارات لم تضف شيئا لثقافة 
وعلم الناس أجمعين. وهذا االدعاء هو الذي قاد وسيقود أكثر إلى 

توجس البشر اآلخرين من هذا الفكر األناني اإلقصائي المشين.
ويدعي هؤالء أن الشرق األوسط هو بؤرة المشاكل في العالم، وأنه 
يقول  ودينيا كما  إثنيا  إلى دويالت متجانسة  إعادة تقسيمه  يجب 
المثير،  أبدا(  القتال  تترك  كتابه )ال  بيتيرز« في فصل من  »رالف 
و«كونداليزا رايس« بتصريحاتها الغائمة حين نادت بالشرق األوسط 
الكبير. ويالحظ القارئ أن كل هذا كان قد حدث خالل سنة 2006 
زمن المعاهدة السرية بين قيادة الديمقراطيين األمريكيين واإلخوان 
المسلمين، أيام باراك أوباما »المسلم!« وهيليري كلينتون الناعمة. 
تتمتعان  أوروبا  وال  أمريكا  ال  أن  هو  نيتهم  سوء  على  دليل  وأكبر 
بتجانس إثني عدا هيمنة الجنس األبيض على باقي األجناس، ولعل 
الحركات االنفصالية في كلتا القارتين: في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا 
وقبرص واليونان وتشيكوسلوفاكيا ويوغسالفيا وغيرها، وحتى في 
أمريكا نفسها خير دليل على سفه هذا الفكر المنفرد. وينسى هؤالء 
أن الذي حفظ أوروبا وأمريكا من التفسخ ليس التجانس اإلثني أو 
الدامية  الحرب  سنين  بعد  االقتصادية  البحبوحة  ولكنها  الديني، 
والتي سموها الحرب العالمية، وهي حروب على الهيمنة فيما بينهم. 
فقد  الديمقراطيين،  زمالئهم  عن  كثيرا  الجمهوريون  يختلف  ولم 
استأنف الرئيس ترامب العمل بتسليم زمامه لصهره جاريد كوشنر 
الذي دأب بصبر على تقسيم كل منطقة الشرق األوسط بما فيها 
الدول التي هي صديقة تاريخيا لهم، مثل المملكة العربية السعودية. 
ولشق الصف ادعى أن الدول الصغيرة التي تجاور المملكة ستبقى 
كما هي ليزيل وهما متوطنا فيها بأن المملكة سوف تبتلعها عاجال 
أو آجال، فتسهو هذه الدول عن الحقيقة المطلقة، بأن المصالح 

الذاتية أكبر من المنطقة.

شهدته خالل  الذي  االنحسار  منذ  بأزمة  تمر  أمريكا  أن  ال شك 
2008 والتي ظلت البالد تعاني منه كل أربعين سنة تقريبا، ولكنها 
أثبتت دائما قدرتها على الخروج منها سالمة. ورغم أننا قد نتفق 
نؤيد  أننا  إال  المنفردة،  أمريكا  سطوة  بزوال  يقولون  الذين  مع 
الحقيقة الكاملة في قوة أمريكا الكامنة، وقدرتها على الوثوب فوق 

المستنقعات اآلسنة.
ربما ما نقوله يبدو قاتما وال يبشر بخير، فليكن، ألننا لم نتعود في 
تحليلنا على إهمال الواقع والحقائق والعبر، ولكننا ال نفقد األمل في 
الصفوة األمريكية ونزعتها اإلنسانية التي لمسناها في شعب يتحيز 
للمهاجرين والجوعى، ويمد يديه للمصابين والمرضى. إن نبع الخير 
في أمريكا ال ينقطع، واإلصرار على تبيان الحقيقة ال ينضب. رأيناه 
شعبيا في الستينيات في مظاهرات المطالبة بالحقوق والمساواة، 
وحتى  كارتر،  والرئيس  كينيدي  الرئيس  آراء  في  رسميا  ولمسناه 
على المستوى الشخصي برزت أسماء تصدح بالحق، متلفعة بعلم 
الحرية الذي ورثته أمريكا من إبراهام لينكولن. وهذا هو الذي مكن 
أمريكا من أن تتعافى من أزمتها دائما لما تتمتع به من ديناميكية 
وبالستيكية مرنة. وال ننكر أن عنفوانها وهيمنتها ساعداها على 
بالذهب  الدوالر كعملة موحدة وتحصينه  ذلك كثيرا، فبعد فرض 
أثبتت  أمريكا  في  المنعشة  والبحبوحة  العالمية«  »الحرب  بعد 
صدقيتها في كثير من المواقف حتى أن الرئيس »روزفلت« اضطر 
لمصادرة الذهب الخاص للمحافظة عليها، وبقي األمر كذلك حتى 
الذهب  ارتباط  السبعينيات وفك  أول  »نيكسون« في  الرئيس  جاء 
بالدوالر. وزاد األمر تعقيدا حينما أخذت الواليات المتحدة تصك 

الدوالر طبقا الحتياجاتها.
»أفولها«  أمريكا في زمن  لماذا اإلصرار على دور  القارئ  يتساءل 
وانحسار نفوذها، وتذمر أصدقائها من هيمنتها، وبزوغ دول تنازعها 
سطوتها! نقول إن سقوط أمريكا، اإلمبراطورية اليافعة لم يأت بعد، 
وإن هذه اإلنذارات بالذات هي التي تحفزها لتغيير خطتها. فإذا ما 
استطاع القارئ العادي مالحظة تجمع دول »البريكس« وإصرارها 
على تأكيد دورها على حساب هيمنة أمريكا، فهل ال تراه أمريكا 

بخبرائها، ومخابراتها؟
إن ما نعول عليه في عالمنا العربي المسكين الذي يعاني اإلهمال 
واإلمهال حتى يتم االلتهام هو ديناميكية السياسة األمريكية الدائمة 
أن  أمريكا  في  والمشرعون  الساسة  يعي  للمراجعة.  وإخضاعها 
التخويف والهيمنة  مضيها في هذا الطريق الخاطئ الذي اعتمد 
للحصول على مكاسب باهرة، لن يستمر في ظل الدول الناهضة، 
وهي دول ليست في مستوى »نمور آسيا« كي تحتويها، ولكنها في 
مستواها هي وقد تتعداها. ولكي تحافظ على تماسكها عليها أن 
تتعامل مع حليفاتها بطريقة تختلف عن سابق تعامالتها. فمن كان 
على  صفها  في  يقف  كان  ومن  أنفه،  رغم  معها  يتضامن  تلقائيا 
ليس  الناشئة.  »البريكس«  وجود  في  ذلك  يفعل  لن  وطنه  حساب 
ألنه في الزمن الماضي لم تكن هناك كتلة أخرى، ولكن ألن أمريكا 
بتعديها كل الخطوط الحمر أبانت ألصدقائها بأنها مصدر الخطر، 

فال بد من وقفة حيال هذا األمر. 
لعل غلبة العقل الواعي في هذه الدولة المهيمنة تردع المتهورين 
أحد  أنه ال  الجميع  ليفهم  المظلمة،  العنصرية  يباب  في  التائهين 

يملك الميزان في كوكب بدأ يفقد الميزان.
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أربع جهات وحزمة إجراءات لتعزيز نصر مالك المحافظ االستثمارية
يكتب 

د /  محمد جربيل العريف

بعد االنتصار التشريعي الذي حققه مجلس النواب، برفعه الظلم 
عن 264 ألف أسرة، يشكلون ربع سكان ليبيا من الفئات األشد 
 فقراً. وجب تحديد الجهات المسؤولة عن تعزيز هذا النصر.
ف��م��ن م��س��ؤول��ي��ات م��ج��ل��س ال���ن���واب وال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة 
 ال��ت��اب��ع��ة ل���ه، وال��ح��ك��وم��ة واألج���ه���زة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا م��ا يلي:

استئناف تنفيذ المشروع بإلغاء اإلجراءات اإلذعانية التي اضطر 
لها الغالبى، حين تم وضعهم في موقف الخيار بين االستمرار 
 في ملكية المحفظة المجمدة، أو تقاضي مرتب من جهة عامة.

إدراج بند في الميزانية العامة يخصص لصرف دفعات نقدية 
 شهرية ألصحاب المحافظ تسوى دورياً مع أرباح المحافظ.
من  المحافظ  مالك  بتمكين  التجاري  القانون  أحكام  تنفيذ 
واستكمال  أسهم،  كمالك  وحقوقهم  صالحياتهم  ممارسة 
توثيق األسهم بأسمائهم أو ورثتهم. فهم رجال أعمال يملكون 

أسهما في عشرات الشركات االستثمارية العقارية والسياحية، 
وليسوا  والزراعية،  والصناعية  والخدمية  والمالية  والتنموية 
وهذا  منها،  معونة  في  الحكومة طمعا  أبواب  أمام  متسولين 
 يتطلب تالفي الخطأ الذي شاع بالمخالفة لفلسفة منح األسهم.

الدفع بأن أموال الصندوق أموال مختلطة مثل أموال صندوق 
الضمان االجتماعي، وذلك لتفعيل الحصانات القانونية لألموال 
أم��وال  على  والمصادرة  الحجز  إج���راءات  بعض  من  العامة 
الصندوق، التي انتشرت بعد انهيار مؤسسات الدولة وعدم قدرة 
إدارة الصندوق بالتصدي لهذه االدعاءات والتي قادها محامون 
 فاسدون بمساعدة بعض ضعاف النفوس من موظفي الدولة.

يحاولون  ال��ذي��ن  ش���رور  م��ن  الضعيفة  الفئة  ه��ذه  حماية 
ويأسهم،  ع��وزه��م،  ف��ي  المتمثلة  ضعفهم،  نقاط  استغالل 
وفقرهم المعرفي، وتشتتهم والخالفات بينهم. ومنع الحذاق 
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والءاتهم.. ش��راء  أو  أسهمهم،  على  االستيالء  من   والسراق 
التي  المساهمات  عن  بديلة  أسهما  المحافظ  م��الك  منح 
تصفيتها. تم  والتي  والمنحلة  المفلسة  الشركات   تقع ضمن 

تتحمل السلطة التشريعية والتنفيذية مسؤولياتها عن غل يد 
من  منعتهم  وق��رارات  بقانون  منذ 2011،  األسهم  أصحاب 
لشركاتهم،  العمومية  الجمعيات  في  اختصاصاتهم  ممارسة 
ووضعتهم أمام قوة قاهرة أفقدتهم سلطات المالك في التوجيه 
والرقابة لمجالس اإلدارة، كما أن هذه السلطة هي من تولت 
بنفسها سلطات المالك، وأدارت هذه األصول والمساهمات 
بطريقة عشوائية ومتراخية وفاسدة. مما سبب خسائر لمالك 
األسهم وأفقدهم مكاسب، فعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها 
المواطنين. ه���ؤالء  ح��ق��وق  ف��ي  أحدثته  ال���ذي  ال��ض��رر   ع��ن 

الفقيرة  الفئات  لتحديد  الشامل  االجتماعي  المسح  إع��ادة 
من  االستفادة  حقها  من  والتي   2006 بعد  استجدت  التي 
الدخل  معدومي  وخاصة  االستثمارية،  المحافظ  مشروع 
وغيرهم. والمطلقات  واألرام����ل  واألي��ت��ام  العمل   وعاطلي 
 وم���������ن م�����س�����ؤول�����ي�����ة م���������الك ال�����م�����ح�����اف�����ظ اآلت���������ي:

التي  للشركات  التجاري  السجل  على مالك األسهم مراجعة 
يحملون أسهما بها لالطالع على محاضر الجمعيات العمومية 
والميزانيات السنوية السابقة، والمطالبة بحقهم في حضور 
 الجمعيات العمومية، وقبض حصصهم من األرباح القابلة للتوزيع.

ل��ح��م��ل��ة  ت���ك���ت���الت  وي���ش���ك���ل���وا  ي����ت����أط����روا  أن  ع���ل���ي���ه���م 
األس���ه���م داخ�����ل ك���ل ش���رك���ة ع��ل��ى ح�����دة، ل��ي��ت��م��ك��ن��وا من 
ال��ق��ان��ون��ي. ح��ق��ه��م  وم��م��ارس��ة  ملكيتهم  ع��ل��ى   ال��س��ي��ط��رة 

في  ألسهم  حقيقية  قيمة  تمثل  ألنها  المحافظ،  بيع  ع��دم 
شركات تحتفظ بأصول عقارية وصناعية، ذات قيمة سوقية 
بالندم. البائعين  بأي قيمة حاليا سيعود على  وبيعها   عالية، 

توكيالت  أي  منح  وع���دم  ال��س��اب��ق��ة،  ال��ت��وك��ي��الت  ك��ل  إل��غ��اء 
كل  ووق���ف  ج��ه��ة،  أو  ف��رد  ف��ردي��ة ألي  أو  ج��دي��دة جماعية 
الطريق. اختصر  ال��ن��واب  مجلس  ألن  ال��س��اري��ة،   القضايا 

والفاسدين  والنصابين  النفوذ  مستغلي  أم��ام  الطريق  قطع 
نقاط  استغالل  يحاولون  الذين  ش��رور  وات��ق��اء  والكذابين، 
ووالءاتهم. أصواتهم  يشتروا  أو  أسهمهم،  لينهبوا   ضعفهم، 

رف���ع ق��ض��اي��ا ج���دي���دة وال��ت��دخ��ل ف���ي ال��ق��ض��اي��ا ال��س��اري��ة 
 ض���د إج�������راءات ال��ع��ب��ث ب����أم����وال ال���ص���ن���دوق وأص���ول���ه.
 التفكير في تأسيس شركات مساهمة نوعية إلدارة أموال األسهم.

ت����وح����ي����د ج����ه����وده����م ون����ب����ذ خ����الف����ات����ه����م وم����واج����ه����ة 
 ال��������وض��������ع ك������ش������رك������اء ف��������ي ق�����ض�����ي�����ة واح�������������دة.

المتسلقين  وإبعاد  تنظيمهم،  وتقوية  بينهم  الوعي  تجذير 
 وال��ط��م��اع��ي��ن وال��ق��اب��ل��ي��ن ل��ل��ش��راء أو خ���ون���ة ال��ق��ض��ي��ة.

تشكيل بيوت ولجان خبرة من بينهم تتولى تقديم االستشارة 
مبدأ  واعتماد  األسهم،  لمالك  والمالية  والفنية  القانونية 
 العمل التطوعي مرحلياً إلى أن تبدأ األسهم في تحقيق عائد.

حلحلة المشاكل المتراكمة، وحلها بالتدريج واحدة تلو األخرى، 
األعلون. فأنتم  تحزنوا  فال  النفس،  وطول  بالصبر   والتحلي 

النواب،  مجلس  لهم  عززها  التي  القانونية  القوة  توظيف 
كوسائل  ليبيا،  سكان  رب��ع  يشكلون  كونهم  البشرية  وال��ق��وة 
والشعبية. القانونية  بالوسائل  حقوقهم  الستيفاء   للضغط 

أما مسؤولية القوى الوطنية فتتمثل في اعتبار موضوع توزيع 
دخلهم  لتعزيز  الدخل،  محدودي  تجاه  وطنية،  قضية  الثروة 
آثار  محو  على  والعمل  االجتماعي،  مستواهم  ورفع  المادي، 
إجراءات السلطة التي كانت تتبنى سلسلة من اإلجراءات تعمل 
بهدف  السابق،  النظام  من  تمت  وطنية  مبادرات  أي  إللغاء 
إنهاء وجودها والتقليل من أهميتها وفاعليتها، مثلما أشاعت 
والمقربين  األمنية  القذافي  كتائب  المحافظ  أصحاب  أن 
ربا. يعد  الشركات  أم��وال  رؤوس  ملكية  ب��أن  وتعللت   منه. 

على القوى الوطنية استمرار التحريض والترشيد حول هذا 
الملف الوطني والحساس إلى أن تقوم الدولة بمعالجة جذرية 
وتتحمل مسؤوليتها بكل موضوعية وجدية تجاه تسوية أوضاع 

هذه الشريحة المهمة من المجتمع.
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د. سيد عيىس 

حب الوطن شعور النبالء والمخلصين 
ماضون في طريق التقدم 

المتربصين  ودحر  والتالحم  الترابط  يوم  هو  اليوم  وألن 
وإفشال خطط الخونة وبائعي األوطان والمحرضين، سأكتب 
عن حب الوطن الذي يجيش في صدور كل الوطنيين، وأقول 
طريقها،  في  ماضية  مصر  إن  خلفهم  يقف  ومن  الشر  ألهل 
وإن عواءكم ومن يتبعكم سوف يظل مجرد عواء ونحن نمضي 

دون أن نلتفت لكم.

حب الوطن 
إحساس خفي نابع من القلب يحركني وشعور داخلي يتملكني 
الفطري  الوطن  حب  إنه  المسافات،  بعدت  مهما  ويكبر  ينمو 
الذي ال تستطيع أن تعبر عنه كل كلمات الثناء والعشق والحب، 
ومهما كنت كاتبا أو أدبيا بارعا ومبدعا فلن تستطيع أن تقدم 
العظيم، وقتها ال تجد  الداخلي  الشعور  تعبر عن هذا  كلمات 
سوى دموعك التي تنساب دون شعور لتكون أفضل تعبير في 
االنتصار واالنكسار عندما يتعرض هذا الوطن لمحنة أو ينجح 
في تسجيل تقدم ونماء، وينتابك شعور داخلي بأن الحياة في 
سبيل الله والوطن تهون، فتدافع عنه بكل قوة وبكل غال ونفيس، 

وليس هناك أغلى من الحياة تقدمها لهذا الوطن.

النبالء والمخلصين  شعور 
حب الوطن شعور يحس به فقط النبالء والمخلصون، وال يعرفه 
المجرمين  لهؤالء  يمثل  ال  فالوطن  األوطان،  وبائعو  الخونة 
سوى حفنة تراب، ومع أنهم دائما ما يقدمون أنفسهم بأنهم 
المواقف  كشفتهم  دين،  تجار  الحقيقة  في  وهم  دين،  رجال 

وعرفهم القاصي والداني.

لن ينال منك يا وطن 
يسمح  ال  الوطن،  قيمة  يعرف  الذي  الحقيقي  الوطني  إن 
يدعو  أو  ينال من وطنه  أن  األرض  كائن على وجه  أبدا ألي 

أهله للقتال أو يحرض على الفتن أو الخراب والدمار وهدم 
واألخت  واألخ  واألم  األب  يراه  الوطن  هذا  ألن  المؤسسات، 
واالبن واالبنة المأوى والسكن، ونحن المصريين فطرنا على 

حب الوطن.

الرسول وحب الوطن 
كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم إمامنا وقائدنا ضرب لنا 
أروع األمثلة في حب الوطن حين قال عن بلد الله الحرام )مكة( 
ِك  وأََحَبّ بلٍد..  من  أَْطَيَبِك  )ما  منها:  المشركون  أخرجه  حين 

.. ولوال أن قومي أَْخَرُجوِني منِك ما َسكَْنُت غيَرِك(. إلَيّ

شوقي يصف حب الوطن 
فيها  وصف  بديعة  أبيات  شوقي  أحمد  الشعراء  ألمير  وكان 

حب الوطن قائال:

َوَطٌن َيُرُفّ َهوًى ِإلى ُشّباِنِه 
ُتُه َعلى رَيحاِنِه َكالَروِض ِرَفّ

 ُهم َنظُم ِحلَيِتِه َوَجوَهُر ِعقِدِه 
َوالِعقُد قيَمُتُه َيتيُم ُجماِنِه

 َيرجو الَربيَع ِبِهم َوَيأَمُل َدوَلةً 
ِمن ُحسِنِه َوِمِن ِاعِتداِل َزماِنِه 

ما أجملك يا مصر وما أقبح الخونة 
المقدمة  في  ستظل  التي  الغالية  لمصر  أقول  النهاية  في 
المحب  الكريم  العظيم  الشعب  هذا  وفيها  أبدا  تسقط  ولن 
ومؤسساته  العظماء  قادته  بكل  لوطنه  العاشق  المخلص 
قلبي..  إلى  أحبك  وما  يا مصر  أجملك  ما  القوية،  الراسخة 
له  كاره  للوطن  خائن  كل  وليسقط  والمالذ،  الوطن  فأنت 
تحيا  مصر،  تحيا  مصر،  تحيا  وأبدا  ودائما  عليه،  محرض 

مصر.
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علي محمد الشرفاء الحمادي
من مؤلفات المفكر


