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بشارة خير ساقتها األيام السابقة لي ولكل من يتمنى 
اخلير لوطننا الكويت ومؤسساته األكادميية. نعم بشارة 
خير، حتمل مشاعل التغيير والتطوير، وتؤكد على بشارات 
التفاؤل باملستقبل ومبا هو قادم في بلدنا احلبيبة الكويت، 
فأنا وغيري من الكثيرين ممن يبحثون عن شعاع لألمل، 
وبادرة لإلصالح، نسعد كثيرا حينما نرى أن الدولة تتجه 
إلى وضع الرجل املناسب في املكان املناسب، وهذا حرفيا ما 
حدث خالل األيام القليلة املاضية في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، حيث مت وضع الرجل املناسب ومساعديه 
في املكان املناسب لتكون بشارة خير وإمارة تغيير ونهضة 

تظهر آثارها قريبا بإذن اهللا تعالى. 
وللهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مكانة خاصة 
في وطننا الكويت، حيث يعلم قدرها ويقدر قيمتها كل من 
يعمل في املجال األكادميي، وله نشاط في املجال التطبيقي، 
حيث تعد الهيئة مبنزلة عــدة جامعات حتت مظلة وكيان 
واحد، وعلى وجه اخلصوص كلية التربية األساسية وكلية 
التكنولوجيا، حيث إن املخرجات التعليمية للهيئة لها دورها 
الكبير في إثراء احلياة األكادميية والتطبيقية وسوق العمل 
في الكويت، لذا فهي من اخلطوات التي وفقت احلكومة أميا 

توفيق بقرار إنشائها.
نعود لبشارة هذا العام اجلديد ملنتسبي التطبيقي، حيث 
مت إســناد قيادة الهيئة إلى د.حسن الفجام، وما أدراك من 
هو حسن الفجام، ذلك الشــاب الذي ابتعث إلى بريطانيا 
لتكملة دراســاته العليا من قبل الهيئة، وأتى ووفى دينه 
للهيئة وللكويت، وعمل ليل نهــار، نعم عمل ليال ونهارا 
بالهيئة، وخدم الهيئة في املجــال األكادميي وفي مجالي 
اإلدارة واملالية، وكان نعم العون ملديري اإلدارة السابقني، 

وذلك بشهادة اجلميع.
الفجام، هذا الشاب صاحب االبتسامة، وصاحب الكلمة 
الطبية، وصاحب «يا هال ويــا مرحبا» أصبح اآلن مديرا 
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وأنا على يقني بأن املستقبل 
سيكون مشرقا للهيئة ومنتسبيها، ألن هذا الشاب ميتلك 
من املؤهالت القيادية واإلدارية واألكادميية الكثير ما يؤهله 
لوضع الهيئة في مصاف املؤسسات األكادميية ذات السمعة 
العامليــة. لقد علم الكثير، وأعطى الكثير، واألهم أنه مازال 
في جعبته الكثير والكثير ليقدمه للكويت وأبنائها الطالب. 
وعلى ميينه ويســاره اثنان الكل أشــاد بهما، مشعل 
املنصوري، وجالل الطبطبائي، وكالهما غني عن التعريف، 
ولهم من البصمات واألعمال ما يشهد به القاصي والداني، 
فمشعل املنصوري (أبو بدر) االسم الالمع منذ أكثر من عقد 
من الزمان بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، كان مســؤوال 
عن القبول والتســجيل، وكان فعال خير عون للمتقدمني، 
حتى للمتعثرين دراسيا، وكان يحل مشاكل الطلبة الذين 
يحتاجون إلى مساعدة بنفسه، وكان يعمل ليال ونهارا لرفعة 
وسمعة الهيئة وحل مشكالت الطلبة املختلفة. وأخي جالل 
الطبطبائي مثال للحكمة والدربة والتريث، وهي الصفات 
الالزمة للمعاون واملساعد واملستشار واحلكيم القادر على 
إعطاء النصيحة، وإبداء الرأي السديد القائم على املعلومة 

والتحليل الصحيح. 
خالصة القول إن القائد يحتاج إلى معاون ومســاعد 
مخلص، وهكذا يكتمل ثالوث التنمية والتقدم بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي، والذي ســيكون - بــإذن اهللا - مفتاح 
التنميــة والتقدم والتطور في مســيرة الهيئة األكادميية 
والتطبيقية خالل السنوات املقبلة، وإن غدا لناظره قريب، 
فهنيئا ملنتسبي الهيئة، وأهل الكويت، بهذه القيادة الشابة 

الواعدة التي تبشر باخلير والتغيير والتطوير.

جفاء كتابّي أصابني وطال ألعوام، جفت فيه دماء قلمي 
وتاهت فيه روحي عن اجلسد والكيان، فقدت فيه شعوري 
بالزمان واملكان، بدوت كأنني لم أحســب يوما على عالم 
األحياء، في تلك السنوات العجاف، فقدت فيها أغلى ما أملك 
في تلك احلياة، وتوالى الفقدان شخصا تلو اآلخر، وقيمة 
تلو األخرى، نزيــف لم يتوقف من الفقدان واأللم وطول 
االنتظار، طال فيه عذاب الروح وفقدان األهلية، بدوت كأنني 
قد وضعت في سجن دون سجان، في مكان مظلم بعيد في 
باطن نفسي، ال أرى فيه غير الظالم، طعامي علقم شديد 
املرارة وشرابي الدموع احلارة املنهمرة دون توقف، رأيت 
نفســي عارية مجردة من قناع القوة التي تتوارى خلفه 
لتخفي ضعفها وهوانها، نسيتها أنا أيضا وهانت علي، كما 
هانت على الكثيرين ممن هم حولي، وتوقف عقلي عن العمل 
بعد أن سلم نفسه لقلبي الذي أودى به إلى عالم النسيان.
لم أتذكر نفسي حتى ســمعت صراخها املدوي الذي 
من قوته اســتفقت من غيبوبتي التي استغرقت سنوات! 
فرأيت شــعاع نور بدا لي كالنجم املضيء في ليلي املعتم 
احلالك، فتمسكت به عسى أن ينير لي ظالمي فيأخذ بيدي 
خارج قضبان نفسي، وبالفعل جنحت بسهولة مطلقة في 
حتطيم أغالل احلزن التي كبلت نفسي بها طوال سنوات، 
توقفت حلظة شــعرت فيها بقبضة في صدري، لكني لم 

أعرها أدنى اهتمام.
وأنى لي أن أتخلى عن تلك السعادة التي اجتاحتني حينما 
حتررت من الوحدة واألحزان، وسرعان ما انطلقت كفرسة 
جامحة فقدت زمام نفسها حتى كادت أن تطير وتعلو في 
األفق البعيد تاركة عقلي في جب األحزان، لم يتمهل قلبي 
حتــى تعود إليه الدماء فأخذ يلهــث حتى كاد أن يتوقف 
فيفارق احلياة، جل ما أبقاني على قيد احلياة، يقيني في 
رب لطيف، وأمل من أجله صارعت األحزان، وسرعان ما 
انهمرت علي خيبة األمل ومرضى القلوب والعقول، عقدوا 
صفقتهم اخلاسرة مع الشيطان، أمال منهم في الفوز بقليل 
من فتات الدنيا علها تســد شيئا من دنو أنفسهم أو ترمم 
لهم وجها شــوهه الطمع والكذب وسوء الظن واالفتراء، 
صارعت وجاهدت وصمدت حتى فقدت قوتي وســقطت 
فريســة االستسالم، لكن لم أسمح لألمل أن يتركني، وال 
الشــيطان أن يدركني، أو يهتز يقيني بخالقي، حتى إنني 

عجبت من نفسي!
من أين لي بتلك القوة، وهذا التماســك واالحتساب؟ 
كنت كلما أمســك بقلمي وأحــاول أن أنقل له قطرات من 
دمي وأعطيه قبلة احلياة كان يسقط من يدي ويذهب بعيدا 
عني، حاولت ثم حاولت لعلمي أنه هو من ميلك القدرة على 
إخراجي من حزني ويرد لي روحي، وهأنذا أنهض من سبات 
مبعجزة بحول اهللا وقوته أعادتني إلى احلياة، أتساءل: إلى 
أي حد ســوف أمتاسك وإلى متى أجاهد وحدي في جميع 
االجتاهات وهل سأجنح؟ وإن حدث هل سأستمر؟!، وهل 

سأحظى بتحقيق حلم معلقة والدته في رحم املعجزات؟!

توقف بث إذاعة الـ«بي بي 
ســي» بعد ٨٥ عاما على البث 
اإلذاعة في  املباشــر من مقر 
لندن، لتأخذ مكانها في البث على 
املنصات الرقمية، مما يشير إلى 
بداية أفول جنم اإلعالم اإلذاعي 
التقليدي فــي كبرى اإلذاعات 
العربية  باللغة  الناطقة  الدولية 

في العالم.
وهــذا اخلبــر أحزننــي 
الـ«بي  كمراسل إلذاعة راديو 
بي سي» بتحويل البث للمنصات 
والتلفزيون فقط، وأستذكر تلك 
الهمة العالية التي يتمتع بها طاقم 
راديو bbc، ومشاركتي معهم منذ 
أكثر من ثالث سنوات، وبإذن 
اهللا باقون في مجال هذا اإلعالم 
املهني واحملترف منذ ما يقارب 

تسعة عقود من الزمان.
ولو تساءلنا عن دور إذاعة 
راديو bbc وأثره على الشارع 
الشــرق األوسط  العربي في 
العربي، فقد اتسمت  واملغرب 
األخبــار التي قدمهــا الراديو 
خالل عقــود باحليــاد ألبعد 
احلدود وبتناول احلدث األهم 
واألبرز على الســاحة العربية 
والدولية مبناقشــته وحتليله، 
وأيضا.. تعامــل راديو بي بي 
سي مع الصحافة املكتوبة عبر 
مجالتها الشــهيرة: «املستمع 
العربي» و«هنا لندن» و«املشاهد 
bbc السياســي»، كما أن إذاعة

العربي  املواطن  أشــبعت نهم 
بإيصاله بجميع أخبار وأحداث 
العالم ساعة بساعة وباحلقيقة 

الكاملة.
كما انتشرت شهرة برامجها 
اإلخبارية والثقافية والترفيهية 
العربي، وكان  في أرجاء عاملنا 
لراديو بي بي ســي لندن دور 
كبير في التعــاون مع اإلعالم 
الكويتي من خــالل تدريبات 
وورشــات إعالمية مشتركة 
للنخب الصحافية واإلعالمية 
في الكويــت واخلليج العربي، 
كمــا أذاعت أصواتــا إعالمية 
من مراســلني وكتاب كويتيني 
وسياسيني وشخصيات بارزة.

أمــا احلقــب واحلــروب 
العسكرية العربية فخاللها غطت 
اإلذاعة أخبــار احلرب العاملية 
الســويس  الثانية وأزمة قناة 
وما تبعها في عــام ١٩٥٦ من 
«عدوان ثالثي» قامت به فرنسا 
وبريطانيا وإسرائيل على مصر 
ومعظم األزمات وكل احلروب 
العربية - اإلسرائيلية، إضافة 
الى االنتفاضات الفلســطينية 
الكويت وحرب  بلــدي  وغزو 
أميركا على العراق، مما جعلها 
تســتقطب ٤٠ مليون مستمع 
يوميا، وفق ما نشر على موقعها 
الرسمي، واليوم مازالت تغطي 
السودان ولبنان  األوضاع في 
ومصر وسورية واليمن وجميع 

أخبار الدول العربية.
وكان الزميل محمود املسلمي 
قد ختم بالدقائق األخيرة وداعا 
خالل بثها في متام الساعة الـ 
املوافق  ١ ظهرا يوم اجلمعــة 
٢٠٢٣/١/٢٧، ولتبقى في ذاكرة 
الوطن العربي عبر األثير.. بي 
بي سي هنا لندن.. أجمل احملطات 
أكثر  بالتألق  التمنيات  وأجمل 
الرقمية..  املنصات  وأكثر عبر 
والسؤال املستحق اآلن هو: ما 

مصير إذاعاتنا العربية؟.

األقدار جمع قدر، وهو القضاء الذي 
يقضي به اهللا تعالــى على عباده، فهو 
الذي قدر لنا كل ما مير بنا من حوادث 
في حياتنا، فال يحدث شــيء إال بعلمه 
جلت قدرته، فنحن ال نعلم شيئا بعلمه 
وقدرته وإرادته لذا جتدنا نقول عند كل 
مصيبة «قدر اهللا وما شــاء فعل»، لذلك 
فعلينا أال نكثر من قول «لو» ونرددها 
فإنها تفتح عمل الشــيطان، ولن تقدم 
شيئا أو تؤخره، أما األعمار فهي مجموع 
السنني والشهور واأليام التي نعيشها، 
وبني األقدار واألعمار صلة وثيقة فكل 
من يعيش في هــذه الدنيا يقدر اهللا له 
مجريات حياته منذ والدته وحتى مغادرته 
الدنيا وانتظاره في عالم البرزخ ما يؤول 
إليه حاله إذا وقف بني يدي مواله الذي 
سبقت رحمته غضبه واهللا املستعان، ومع 
ذلك فعلينا أن نتذكر دائما قول اهللا عز 
وجل: (ميحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده 

أم الكتاب) «الرعد: ٤٥».

«الذهب يعد مبنزلة وسيلة للشراء 
في ظل اخلوف». (وارن بافيت).

وبالنظر إلى الوقت احلالي الذي تتزايد 
فيه املخاوف حيال ركود اقتصادي، وذلك 
نتيجة لزيادة معدالت التضخم وتداعيات 
جائحة كوفيــد - ١٩. مما أثار مخاوف 
املستثمرين بســبب حالة عدم اليقني، 
السويســرية  الصادرات  ارتفعت  فقد 
من الذهب إلــى كل من الصني وتركيا 
وسنغافورة وتايلند إلى أعلى مستوياتها 
منذ عدة سنوات خالل عام ٢٠٢٢، إذ عزز 
انخفاض األسعار الطلب من املستهلكني 
في منطقة الشرق األوسط وآسيا. وتسبب 
ارتفاع معدالت الفائدة في قيام العديد من 
املستثمرين في أوروبا وأميركا الشمالية 
ببيع الذهب خالل العام املاضي، مما أدى 
إلى توافر كميات كبيرة من املعدن األصفر 

ودفع األسعار لالنخفاض.
ويحفز عدم االستقرار االقتصادي 
الطلب على الذهب، والذي يراه الكثيرون 
استثمارا آمنا، وخاصة في تركيا، حيث 
للتضخم.  ارتفاعا قويا  البالد  تشــهد 
وتعتبر سويسرا أكبر مركز في العالم 
لتكرير الذهب وعبوره، إذ تستورد البالد 
الســبائك من املناجم ومراكز التخزين 
حول العام لتجهيزها وإعادة تصديرها.

الرشــوة احلديثة، نعم الرشــوة 
احلديثة، ألن أساليبها تغيرت، وطرقها 
تنوعت، بل متت شرعنتها عند البعض، 
فأصبحت ال تستنكر، بل البعض يعتبرها 
شطارة، ومساعدة، ومصلحة مقبولة.

فلنعلم أن تغيير األسماء لن يغير 
حقيقة املسمى، ولن يجعل احلق باطال 
وال الباطل حقا، وال احلالل حراما وال 
احلرام حالال، إمنا هي مصائد نصبها 

شياطني اإلنس واجلن، فلنحذرها.
قد يظن البعض أن الرشوة تقصر 
على األموال، لكنها في هذا الزمان تعدت 
ذلك، فنرى تعيــني األقارب واملعارف 
في أماكن ال يستحقونها ليس بسبب 
كفاءتهم، لكن مقابل مواقف ومصالح 

معينة.
نرى في األمس القريب وباعتراف 
كثير من السياسيني وبعض من تقلدوا 
املسؤولية استخدام ملف العالج باخلارج 
للترضيات السياســية واملســاومات 
املصلحية. رأينا فــي زماننا هذا من 
بالترقيات والتوظيف واملنح  يستثنى 

أرجوحة

الفجام 
واملنصوري 
والطبطبائي

أ.د.مناور بيان الراجحي

حديث اخلاطر

أوجاع 
الروح!

فاطمة العسيلي

ومضات إدارية

الرشوة احلديثة
د.هشام كلندر

كلمات ال تنسى

أقدار وأعمار
مشعل السعيد

الراقصون والراقصات على جراح 
الناس هــم من أخس النــاس أخالقا، 
الفرص  وأدناهم منزلة، فهم يستغلون 
«الال أخالقية» ويستفيدون من خاللها 
ليحققوا مصاحلهم الشخصية، فال يوقفهم 
مبدأ فاضل، وال تردعهم أخالق كرمية، 
حتى عند مســطرة «احلالل واحلرام»

ال يتوقفون وال يتراجعون، فهم ميضون 
بحسب رغبات النفس الوحشية، من دون 
أي تفكير أو مراجعة ومتحيص، فكم هم 
سيئون أولئك الراقصون والراقصات فوق 
جراح الناس، فهم الذين عرفوا باتخاذهم 
آالم الناس وحوائجهم امللحة ساللم لهم 
يصعدون من خاللها ويتعالون ويتعالون 
إلى مآربهم  ويتعالون.. حتى يصلــوا 

وأهدافهم الدنيئة (خيب اهللا مسعاهم)!
فعلــى كل «راقص» و«راقصة»، أن 
يعلموا أن هذا النهج األناني واحملتقر لن 
يجلب لهم إال اخلسران تلو اخلسران، 
وسيجر عليهم املهالك تلو املهالك، والقارئ 
لصفحات الزمن الطويلة وسجالت التاريخ 
العريضــة واملتمعن في وقائع األحداث 

الكثيرة سيرى أن صاحب النية الفاسدة 
والقلب األناني الذي جعل الناس كالدروع 
له حتى يصل إلى مبتغاه، خاسر.. خاسر، 
وفي آخر املطاف سيقع في شر أعماله، 
ولن يعيش حياة الهناء الدائم أبدا، وسيظل 
باله وحاله يتآكالن ويضمحالن من شدة 
التفكير، ومن شدة تفاقم وسواس النفس 
املدمر، وهذه ســنة الزمن مع كل أناني 

ومراوغ ومحتال ومنافق!
ونحن نتمتع باحلياة سنرى الكثير 

والقبول في أجهزة الدولة وغيرها، وكل 
هذا في بعــض األحيان يكون مبقابل 
ليس شــرطا أن يكــون ماديا، ولكن 
منافع أخرى، وإن سألت أصحاب الشأن 
يقولون لك إنها مناورات سياسية. رأينا 
العطايا واملنح مــن الرخص التجارية 
واملزارع واجلواخير (حظائر احليوانات) 
وغيرها وفي بعض األحيان دون تساو 
في الفرص. رأينا الرواتب االستثنائية 
واملكافآت الفلكية، ورأينا وسنرى غيرها 

من ناحية أخرى جتاوز إنتاج التنني 
األحمر من الذهب ٣٧٢ ألف طن في عام 
٢٠٢٢، بزيــادة قدرها ٤٣٠٦٥ طنا، أي 
بنسبة منو ١٣٫٠٩٪ على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات صادرة عن اجلمعية 
الصينية للذهب أن إجمالي استهالك الذهب 
في الصني سجل ١٠٠١٧٤ طنا خالل العام 
املاضي، بانخفاض نســبته ١٠٫٦٣٪ عن 

العام األسبق.
كما يتوقــع اخلبــراء واحملللون 
االقتصاديون أن أرقــام الناجت احمللي 
اإلجمالي في الواليــات املتحدة «تثير 
التكهنات بأن مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األميركي سيرفع معدالت الفائدة لفترة 

وعلى ذلك ميكــن تغيير القدر غير 
املبرم بأمور كثيرة كلها أبواب خير مثل 
بر الوالدين وصلة الرحم، وأعمال اخلير 
والدعاء وهو أقوى أسباب رد القدر، يقول 
النبي ژ «ال يزيد في العمر إال البر وال 
يــرد القدر إال الدعاء وإن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنــب يصيبه» فال نتبرم مما 
قدره اهللا لنا، بل نســلم ألمره ونرضى 

والكثير، وفي احلقيقة مع كل مشهد نراه 
ألمثال هؤالء املســتغلني جلراح الناس 
يحزن القلب حزنا عميقا بسب انعكاسات 
صنيعهم الذميم بني أصقاع املجتمع، فهم 
مدمرون ألمان األسر، وعابثون باستقرار 
باألوطان، فالقلب  الوجدان، ومرجفون 
يحزن بسببهم، واجلوارح تتألم، والفكر 

ينشغل.
النفس تتمنى حياة طاهرة، وخالية إلى 
حد ما من دنس املدنسني، وال تستريح 

من صور الرشوة احلديثة.
ما تأخذه بغير حق لن يدوم، ولن 

يبارك فيه، فلتحذر كل احلذر.
 كما رأينا أن للرشوة صورا متعددة 
ليســت محصورة في األموال، فأهل 
الفساد والباطل يتفننون بنشر فسادهم 
وباطلهم، فأقول لهم، هل تظنون أنكم 
بأموالكم تستطيعون أن تشتروا اجلميع 
وتفعلوا ما تريدون؟ مازال هناك شرفاء، 
ال تغريهم أموالكم، أصحاب عزة نفس 

أطول على الرغم من أن التضخم بدأ يبدو 
أكثر اعتداال» مما يضغط على الذهب.

ويترقــب املســتثمرون اجتماع 
جلنة السياســة النقدية للبنك املركزي 
األميركي، الذي سيستمر على مدى يومني 
ويتوقعون زيادة أسعار الفائدة مبقدار 

٢٥ نقطة أساس.
وتتوقع البنوك العاملية مثل «سيتي 
بنك» أن يشهد النصف الثاني من العام 
احلالي أثرا إيجابيا على ســعر الذهب 
مدعوما بتوقعات إبطاء مجلس االحتياطي 
الفيدرالي، الزيادات على ســعر الفائدة 
وصوال الحتماالت البدء في تخفيضها 

عن املعدالت احلالية.

مبا قــدر، يقول عمر بن اخلطاب ے: 
لو عرضت األقدار على اإلنسان الختار 
القــدر الذي اختاره اهللا له، فهو ال يقدر 
لنا شــرا ال خير فيه، واخلير كل اخلير 
في الرضا والتسليم بقضاء اهللا وقدره.

خرج عمر بن اخلطاب إلى الشام ومعه 
املهاجرون واألنصار فلقيه في سرع على 
حدود الشام من أخبره أن الطاعون وقع 

هذه النفس وهي ترى احلياة تهوي إلى 
أسوأ املدارك وأشــرها، بسبب تفشي 
«معادن رخيصة» من البشر بني جنبات 
احلياة، فالنفــس تطمح بكل حلظاتها، 
وترجو دائما بكل حاالتها، الى أن ترى 
فضالء الناس وأخيارهم - أهل املعادن 
النفيسة - هم األكثر انتشارا واتساعا 
بني دروب احليــاة، وتتطلع ألن تراهم 
في مقدمة كل ركــب، فهؤالء الفضالء 
من الصعب أن يرى منهم أي استغالل 
لنفس بشرية بريئة، ومن الصعب أن نرى 
منهم أي أنانية فتاكة بحق املجتمع.. لذلك 
ندعو اهللا أن يكثر من «جنس» الفضالء، 
وأن يبيد جنس «اللئام» الراقصني فوق 

جراح الناس.
٭ ختاما: أتســاءل وأقول.. وقلبي 

يعتصر أملا:
متى تزول األنا.. وتنتهي دون عنا

فقد طغت وتفاقمت.. وتسورت كل 
البنا

وقل نور اإليثار.. ولم يَر له سنا
وتراجع الود وغاب.. من وقائع يومنا؟!

وضمير حي وأمانة، هؤالء هم من بأعيننا 
يستحقون االحترام واإلجالل.

وأنتم أيها الدفيعة بالطرق احلديثة 
على حساب ظلم اآلخرين، إلى مزبلة 
التاريــخ، ال احترام لكــم. وأما ندائي 
ملن يأخذ ويقبل بأمور ال يســتحقها 
ويستسهل ذلك مقابل منافع أخرى، اتق 
اهللا، فواهللا إنها أموال سحت، ال بركة 
فيها، وال تغني وال تســمن من جوع، 
ففوائدها زائلة، وسيتبعك بعد ذلك الذل 
والعار، فال تصبح فريسة لهؤالء، وال 

تبع دينك بعرض قليل.
وأختم بحديث النبي ژ، عن ثوبان 
قال «لعن رســول اهللا ژ الراشــي 
واملرتشي والرائش، يعني الذي ميشي 
بينهمــا» (رواه أحمــد)، فالعياذ باهللا، 
الراشــي واملرتشــي ملعونان بنص 

احلديث. 
اللهم اعصمنا من شر الفنت، ومن 
الرشوة، وعافنا من جميع احملن، وأصلح 
منا ما ظهر وما بطن، ونق قلوبنا من 

احلقد واحلسد.

أمــا «غولدمان ســاكس» فقد رفع 
توقعات سعر الذهب إلى ٢٥٠٠ دوالر، 
مســتندا في ذلك إلى ٣ عوامل، أولها 
ارتفاع أسعار السلع جراء احلرب الروسية 
والتي تؤثر على معدالت النمو في البلدان 
املتقدمة، ويزيد املخاوف بشأن التضخم.
أما العامل الثاني، حيث إن العقوبات 
املفروضة على روســيا بســبب أزمة 
أوكرانيا، متنع روسيا من بيع احتياطاتها 
مــن الذهب، وبالتالــي انخفاض كمية 

املعروض مقابل زيادة الطلب.
وأخيــرا، فإن الطلــب املتزايد من 
قبل القطاع اخلاص في آســيا بسبب 
االنتعاش االقتصادي، وسط قلة اخليارات 
االستثمارية يدفع أسعار الذهب لالرتفاع.
احملللون في «دويتشه بنك» توقعوا 
تراوح ســعر أوقية الذهب ما بني ١٨٠٠

و١٩٠٠ دوالر بنهاية العام ٢٠٢٣.
في املقابل، توقــع «البنك الدولي» 
اســتمرار االرتفاع في أسعار الفائدة 
في البنوك األميركيــة، وبالتزامن مع 
أسعار الفائدة املرتفعة ستنخفض أسعار 
الذهب إلى ١٧٠٠ دوالر بحلول نهاية العام 
احلالي. فيما توقع احملللون في وكالة 
«فيتش» أن تنخفض أسعار الذهب إلى 

١٦٠٠ دوالر.

بها، فجمع الناس كلهم، واستشارهم أيدخل 
الشام أم يعود؟ من حيث أتى، فاختلفوا 
ومنهم من قال معك بقية الناس وأصحاب 
رسول اهللا ژ وال نرى أن تقدم بهم على 
هذا الوباء، فعزم على الرجوع فقال له أمني 
األمة أبوعبيدة عامر بن اجلراح: أفرارا من 
قدر اهللا يا أمير املؤمنني؟ فقال عمر: لو 
غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر اهللا 
إلى قدر اهللا، أرأيت لو كان لك إبل فهبطت 
واديا له عدوتان إحداهما خصبة واألخرى 
جدبــة، أليس إن رعيت اخلصبة رعيتها 
بقدر اهللا، وإن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر 
اهللا؟ قال: نعم، فجاء عبدالرحمن بن عوف 
وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن 
عندي من هذا األمر علما، سمعت رسول 
اهللا ژ يقول: إذا سمعتم به بأرض فال 
تقدمــوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فال تخرجوا فرارا منها، فحمد اهللا عمر 

وانصرف منها.
ودمتم ساملني.
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